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Mette, Rikke, Niels og
Birgit har i uge 40deltaget
i en studietur til Bristol
sammen med
repræsentanter fra Tved og
Ørkild samt de 3 andre
skoler, der er med i et
Nordea-støttet
udviklingsprojekt vedr.
LOMA. Selve turen var
finansieret af Erasmusmidler.

øget fokus på at skabe
kvalitetsfuld mad og
måltider i offentlige
institutioner. FFL har
aktuelt 8000 - svarende til
1/4 af Englands skoler
tilknyttet deres program.

Det er bygget op lidt
ligesom vi kender det fra
Grøn Skole. Det betyder, at
skolerne får støtte til og
forpligter
sig på at udvikle deres
praksis indenfor følgende 4
hovedområder:
Kvalitet i råvarer og
madproduktion
Vi synes, det var meget
relevant og inspirerende at
udveksle ideer og faringer
med organisationen Food
for Life.
FFL er en
paraplyorganisation, der
arbejder for at øge
sundhed og bæredygtighed
i Storbritannien gennem et

(Tvær)faglig undervisning
om emner, der har med
madlavning, madkultur,
fødevareproduktion,
bæredygtighed og sundhed
at gøre.
Måltidet som element i en
positiv, sund og fællesskabspræget skolekultur

Samarbejde med forældre,
frivillige, virksomheder og
lokalsamfund om et øget
fokus på at give
børn/elever indblik i
sundhed og bæredygtighed
gennem arbejde med sk
olehaver, gårdbesøg m.v.

FFL har fået evalueret
deres indsatser gennem
forskning, der viser at
elever på FFL-skoler
træffer langt mere sunde
valg i forhold til kost end
andre elever. Forskningen
viser endvidere gennem en
særlig metode, at FFLarbejdet kan betale sig—at
hvert pund investeret i
sundhed på skoler og andre
offentlige institutioner
giver 4 pund i sparede
udgifter + ekstra
indtægter. Det ville være
interessant at vise
lignende resultater og
argumenter til vore egne
lokale og nationale
beslutningstagere.

Ud over at høre oplæg fra
centrale FFL-folk har vi
været på både gård- og
skolebesøg.

Samlet set har vi fået en
masse inspiration både i
forhold til LOMA og andre
forhold - f.eks. indretning,
udsmykning og
lokaleanvendelse.
På LOMA-delen er vi især
optaget af udviklingen af
en fælles ramme for
LOMA-forløbene for vore
fødeskoler, så der bliver
indtænkt sammenhæng og
progression i
udmøntningen af LOMA-

principper og især LOMAundervisningen. Vi er
endvidere optaget af at
udbygge og kvalificere
samarbejdet med forældre
og eksterne
samarbejdspartnere samt
vores store
transportudfordring vedr.
åben-skoleaktiviteter.

