


Visste du at barnet ditt spiser mer enn 
3000 måltider i barnehagen?

(Dersom barnet har fulltidsplass fra ettårsalderen)



Barn og mat

● I barndommen legges grunnlaget for de matvanene vi har 
med oss resten av livet

● Fordi barna spiser tusenvis av måltider i barnehagen, har 
barnehagene en unik mulighet til å bruke måltidet som et 
pedagogisk verktøy

● I barnehagen kan barna blant annet:
○ oppleve måltidsglede i fellesskap
○ utvikle matmot (det motsatte av kresenhet)
○ kjenne mestring gjennom matlagingsaktiviteter
○ få en forståelse for matens vei fra jord til bord
○ lære om matkultur



Hvorfor vi jobber med mat og bærekraft

Barnehagene skal jobbe etter nasjonal rammeplan for barnehagen. Der 
står det bl.a. dette:  

● «Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for 
å utvikle matglede og sunne helsevaner.»  

● «..barnehagen skal bidra til at barna får innsikt i matens 
opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.»  

● «..barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til naturen og 
bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og 
begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.»



Vår satsing: Matjungelen

● Som ledd i dette arbeidet har vi valgt å bruke 
Matjungelen Barnehage

● Matjungelen er et nettbasert verktøy til arbeidet 
med mat- og måltidsglede i barnehagen

● Matjungelen gir faglig påfyll og inspirasjon til 
personalet, og byr på lekne aktiviteter for barna

● Innholdet er i tråd med Helsedirektoratets kostråd, 
og holder høy faglig standard. Aktivitetene er 
utviklet og testet i samarbeide med barnehager og 
pedagoger.



http://www.youtube.com/watch?v=VItHDGuHPlU


Foreldre har også tilgang

Alt innholdet i Matjungelen er gratis og 
finnes tilgjengelig på 
barnehage.matjungelen.no  

Kanskje finner dere noen aktiviteter eller 
oppskrifter dere vil prøve hjemme?



Hva kan dere foreldre bidra med?

Dere kan gjerne:

● Spørre barna og vise interesse for det de opplever i 
barnehagen.  

● Utforske oppskrifter og/eller aktiviteter fra 
Matjungelen hjemme.  

● Fortell oss gjerne om barnas respons på nye 
smaker og/eller aktiviteter fra Matjungelen, som 
enten vi eller dere prøver ut.

● Andre forslag?




