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Mat og måltider i Kongleveien barnehage! 
 

                                        
                   Illustrasjonsfoto: barntilbords.no 

 

Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, 

barnehagen har et medansvar.  

Mange av barna spiser både frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid i barnehagen -

middag spiser de sammen med familien. Fordi så mange måltider inntas i 

barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og måltidsvaner 

Hva er sunn mat i barnehagen? 

I Kongleveien barnehage serverer vi mat som samsvarer med statens 

ernæringsråd sine retningslinjer for mat i barnehagen. Følg linken hvis du vil lese 

mer om statens retningslinjer 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-

i-barnehagen 

 

Vi legger vekt på å tilby barna et rikt og variert tilbud både når det gjelder 

frukt, grønt og annen mat.  

 

Barna tilbys oppskåret frukt eller grønt flere ganger om dagen. Det er ikke 

nødvendig å sende med frukt i barnas matboks. Mange av barna foretrekker å 

spise ny-kuttet frukt fra fat, fremfor medbrakt frukt. 

 

 

Hva spiser barna til de ulike måltidene 
 

Frokost 
Barna spiser medbrakt mat til frokost.  

Barnehagen tilbyr oppskåret frukt eller grønt 

Drikke; Melk eller vann 

 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen
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Lunsj  
Lunsj tilberedes i barnehagen og er satt sammen av mat fra tre grupper; 
 

Gruppe 1: Grovt brød og grove kornprodukter 

Gruppe 2: Grønnsaker, frukt og bær 

Gruppe 3: Fisk, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc. 

Drikke; Melk eller vann 

 

Avdelingene informerer daglig om hva som er servert til dagens lunsj  

 

 
Ettermiddagsmåltid 
Til ettermiddagsmåltidet spiser barna medbrakt mat. Maten oppbevares i 

kjøleskap på avdelingen. Barnehagen tilbyr frukt eller grønnsaker. 

Drikke; Melk eller vann 

 

   

 

Gode måltider i Kongleveien barnehage 
         

 
                                                                                      

 

Barna trenger tid til å spise tilstrekkelig med mat; minst 30 minutter settes av til hvert 

måltid. Vi har maksimum 3-4 timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste, 

kan ha behov for å spise oftere. Barnehagen legger til rette for mellommåltider ved 

behov. 

 

Et godt måltid handler om å skape 

matglede rundt bordet så barna 

forbinder mat med noe positivt. 

Gode rammer rundt måltidene er 

kanskje det viktigste for hvordan 

barnet opplever spisesituasjonen og 

for hvor mye barnet faktisk spiser. 
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Vi vektlegger god hygiene under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av 

mat. Vi har særlig fokus på håndhygiene. Barnehage og hjem må begge bidra til 

gode vaner på dette området. Foreldrene har ansvar for at de selv, barnet og 

eventuelt også søsken vasker hender når de kommer til barnehagen. 
 

 

Måltidene som pedagogisk arena 

      

                               
    Illustrasjonsfoto; MHFA, Høgskolen i Bergen 

 

Måltidene gir grunnlag for læring på mange områder.  Rundt bordet gjør barna 

viktige erfaringer for utvikling av sosial kompetanse, som for eksempel å kunne 

formidle egne behov, lytte til andre, vente på tur, hjelpe og å samarbeide.  

 

Videre er måltidene en viktig arena for utvikling av begrepsforståelse og 

språkutvikling. Alle avdelingene deler barnegruppen inn i smågrupper som 

fordeler seg på flere bord. Dette gjør det enklere for personalet å kunne følge 

opp det enkelte barnet, legge til rette for at alle blir sett, hørt, kan delta i  

 

samtalen og opplever seg selv som en viktig deltaker i det sosiale fellesskapet 

rundt bordet! 

 

Måltidene i vår barnehage skal kjennetegnes av glede og humor, samhandling og 

inkluderende fellesskap!   

Avdelingene tilrettelegger for at 

barna skal kunne delta i 

matlaging og dekking av bord ut 

i fra barnas modenhetsnivå. 

Av hensyn til barnas sikkerhet 

tilbereder vi ikke varm mat på 

kokeplater 
 

Personalet tar aktivt del i 

måltidet og skal legge til 

rette for et hyggelig og 

rolig måltid for alle 
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Fest- og merkedager 

Barnehagen har egne tradisjoner for fest – og merkedager. Felles opplevelser og 

aktiviteter står sentralt i våre markeringer, og ved enkelte markeringer 

serveres festmat som pølser m/lomper eller brød, hjemmelaget pizza, tortillas 

eller pitabrød med skinke og salat. Dette gjelder markeringen av Samefolkets 

dag, karneval og dugnaden på våren. På Lucia – dagen baker barna lussekatter.  

 

           

      Illustrasjonsfoto; villa.strandeng.blogg.no 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bursdag i barnehagen!  

Bursdagen er en stor dag for de 

fleste barn. Vi vektlegger en 

likeverdig feiring for alle barna, og 

ønsker at det er barnet som skal stå 

i fokus for feiringen.  Vi lager 

bursdagskrone, og har egne 

bursdagssamlinger. Vi serverer en 

liten pinne- is til alle bursdager 
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