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1. Baggrund
- Hvad er ‘LOMA-lokal mad’ ?
En forkortelse af LOkal MAd. En skolemadsordning der integrerer:

 Tilberedning af skolemad med anvendelse af lokale råvarer (ca. 40-50% af
menu).

 Elevernes deltagelse i tilberedning, som element i deres undervisning.
 Udvikling af elevernes mad- og sundheds relaterede handlekompetence.
 Udvikling af bæredygtige, kommunale madstrategier, der omfatter
etablering af undervisningsmæssige links mellem skole og leverandører til
LOMA madordningen.
Se mere på www.lomaskole.dk (video)

LOMA og skolereformen

 Skolereformen i 2014 har blandt andet medført:
♦ Længere og mere varierede skoledage, der giver mere behov for
næring – som del af læring
♦ Behov for bedre kobling mellem teori og praksis i forhold til Fælles
Mål – EMU.dk
♦ Behov for understøttende undervisning i forhold til integration og
inklusion.

♦ Behov for åben skole aktivitet, der medfører social innovation

 LOMA-tilgang forventes at kunne medvirke til at opfylde disse behov.

Baggrund







Fedme og overvægt blandt børn og unge er
øget i løbet af de sidste 10 år.
Overvægtige børn har tendens til at være
mere isolerede og have lavere selvværd end
deres jævnaldrende.
Undersøgelser har vist at usunde spisevaner
ofte føres videre til voksenalderen: tidlig
forebyggelse nødvendig.
Derfor er skoler og skolemadsordninger
velegnede ’settings’ for interventioner, der skal
fremme mad- og sundhedsrelateret
handlekompetence.
Flere undersøgelser peger på at en effektiv
intervention forudsætter en holistisk tilgang,
der integrerer mad- og sundhed i pædagogik
og didaktik.

Elever laver skolemad på
Nymarkskolen.

2. Første LOMA projekt.
 Nymarkskolen (7.-9. klasse) er et
eksempel på en skole, der anvender en
integreret og holistisk tilgang.

 Der er 620 elever, ca 100 medarbejdere. Beliggende
i kvarteret Hømarken Svendborg Øst. Ca. 20%
elever med anden etnisk baggrund end dansk.

 Det kombinerede udviklings- og forskningsprojekt
startede i 2011 og blev afsluttet i 2014 (UCL og
AAU forskningsprojekt)

 Ombygning finansieret af Svendborg Kommune.
 ’Børn og Unge’ i Svendborg Kommune har haft

projektledelsen i udviklingsfasen. Efter
implementering indgår LOMA aktiviteter nu i den
almindelige drift (fra 2013)

 Indkøbsaftaler med flere leverandører

9.Klasse igang I LOMA køkkenet
oktober 2013.

Hvad er principperne
i en LOMA-Lokal Mad ?

1. Maden skal være sund – jf. Fødevarestyrelsens guide til sund

skolemad. Vi anvender det brede positive sundhedsbegreb.

2. Der skal være et produktionskøkken med et lærings-rum, hvor

elever kan deltage i planlægning og tilberedning af mad og
måltider til alle på skolen – sammen med de professionelle.
Madlavning skal være integreret i curriculum – undervisning i fx
Natur og Teknologi, Madkundskab, It og Medie, Dansk, Engelsk,
Idræt og andre fag.

3. Der skal så vidt muligt være plads til at elever og lærere kan
spise et fælles måltid hver dag som et element i skolens
dannelsesprojekt og hverdag.

Principper fortsat….
4. I køkkenet skal der være professionelt udstyr med henblik
på at kunne tiltrække og fastholde professionelle ansatte.

5. Fødevarer fra lokalområdet skal, såvidt muligt, integreres i
den ugentlige menu (gerne økologisk).
6. Aktiviteterne skal såvidt muligt være bæredygtige i forhold
til energi, vandforbrug og arbejdsmiljø.
7.

LOMA kan integreres i eksisterende eller nyt byggeri.

3. Nuværende LOMA projekt (2015-2017)






7,4 mio i støtte fra Nordea-fonden

5 skoler deltager
Nymarkskolen er dynamoskole
Lærernes efteruddannelse er i centrum –
lærernes handlekompetence.

 Fokus på sundhedsfremme og læring
 Eleverne skal have indflydelse og opnå

handlekompetence indenfor mad og sundhed.

 Har potentiale for at medvirke til at fremme
implementering af skolereformen

 Bliver evalueret af EVA, Dansk

Evalueringsinstitut (Nordea finansieret)

 UCL finansierer følgeforskning

LOMA undervisning i femte klasse.
Tjørring skole, Herning Kommune.

10

Pædagogik & didaktik

Socio-kulturel

Fysiske forhold
Borde, æbler,
brød, knive,
glas

Organisatorisk

De samtidige rum i et integreret skole foodscape (Ruge 2017)

Matrix: Læring og sundhedsfremme via udvikling af handlekompetence –
den undersøgende tilgang (Ruge et al. 2016
LOMA- matrix
involvering af elever i
LOMA undervisning.

Deltagelse i
LOMA

A.

4. Elevernes
initiativ –fælles
beslutning
3. Elevernes
initiativ – elevers
egen beslutning
2. Lærernes
initiativ – fælles
beslutninger
1. Læreren
foreslår – eleverne
accepterer

Undersøgelse =
problemstilling
eller udfordring
(spørgsmål)

Vision= Hvordan
skal det blive?
(forslag)

(I)

(V)
B.

C.

Handling =
afprøvning af
udvalgte handlinger
(”gøre en positiv
forskel”)
(A+C)
D

Elevens faglige
udbytte jf. Udvalgte
mål= rapport,
tegning,
præsentation m.v.
(e)
E

Interaktion mellem 4 dimensioner skaber synergi og social innovation…
Dimension

Interaktion mellem deltagerne

D1

Lokal madlavning

Forarbejdning af råvarer og tilberedning af ca. 350 måltider sker i skolens produktionskøkken organiseret af
køkkenlederen. Elever deltager dagligt i planlægning, tilberedning og servering sammen med køkkenleder og
køkkenassistent. Modtageklasser og specialklasser har også LOMA-forløb.

D2

Lokal undervisning og
læring

Lokal undervisning og læring i et integreret foodscape. Fokus på sundhed og bæredygtig udvikling. Madkundskabs
undervisere deltager hver dag for at styrke fælles mål i aktiviteter. I læringsrummet indgår:

Produktionskøkken, fælles mål i flere fag, herunder madkundskab.

Tværfaglig og projektorienteret LOMA-pædagogik og didaktik.

Samarbejde med kammerater.

Undervisning i klasselokalet og på ekskursioner til de lokale leverandører eller besøg af dem som
gæstelærere.

Forældre indgår i udvidet læringsnetværk.

D3

Lokale måltider

Hver dag spiser de 600 elever et fælles måltid samtidig i forskellige spisesale sammen med deres lærere. Elever og
lærere, der har madpakke med, spiser sammen med de, der har købt LOMA mad.
Køkkenholdet rydder op efter måltidet og gør rent i køkkenet sammen med personalet. Fra januar ’17 er der
åbnet en LOMA-bod med sunde retter, som eleverne har ansvar for.

D4

Lokalt og regionalt
samarbejde omkring
indkøb af fødevarer

LOMA skaber efterspørgsel på lokale råvarer fra ni leverandører i henhold til EU-baseret indkøbsaftale (Team
Indkøb i Svendborg Kommune). Leverandørerne deltager i undervisningsaktiviteter efter nærmere aftale i et
Åben Skole-perspektiv, fx som gæstelærere og ved LOMA festival.
Pr. januar 2017 har Nymarkskolen 60 % økologi og 50 % lokale råvarer i indkøb.

LOMA-EDU: Efteruddannelse af lærere, pædagoger og
køkkenledere (2015-2016). Foto: Ruge

Filstedvejens
Skole, Aalborg
forår 2016

Filstedvejens
Skole, forår
2016

Elever fra 1.
årgang
fremlægger
LOMA i
Billedkunst
og It.
Filstedvejens
Skole, forår
2016

Elever fra modtageklassen på LOMA ekskursion til lokale svineproducent.
Ørkildskolen, maj 2016. Senere deltog tre af eleverne på LOMA-standen på
Folkemødet på Bornholm.

Elever fra Tved
skole, 4. årgang
laver mad til
det fælles
måltid i LOMA
ugen. Forår
2016.

Elevarbejde i billedkunst af
4. årgang i LOMA uge, Tved Skole 2016.

Elever fra 6. årgang har LOMA uge
på Food College, hvor Filstedvejens
Skole har lånt produktionskøkken
og spisesal. Marts 2016

4. Status i projektet pr. 1. november 2017
Konference – afsluttende 27. november:

-

EVA fremlægger afsluttende evaluerings rapport, der er finansieret af Nordea-fonden

Skoler og elever fremlægger eksempler
Projektgruppen fremlægger overblik hvad der er sket og opnået
Paneldebat med fokus på hvad LOMA kan bidrage med i forhold til en større indsats for flere
skoler – evt. på nationalt niveau.

- Fokus på fremtiden for LOMA skolerne efter projektets udløb.
Endvidere:
6 skoler er nu udnævnt til LOMA skoler ved lokal begivenhed og har modtaget ‘bevis’

-

4-5 skoler mere vil gå med i projektet og til slutte sig LOMA-netværk inden afslutning.
Der er interesse fra flere skoler og nu også kommuner for deltage i LOMA 2.0.
Forbereder indsats for ny funding.
Internationalt perspektiv: Vi har opnået bevilling til Erasmus+ EPESS projekt: ‘European Healthy
kids and skilled educators’

Forskning i LOMA projektet

Forskning i første LOMA-projekt.
Forskningsspørgsmål:
1. Hvordan påvirkede LOMA elevernes mad- og
sundhedsrelaterede handlekompetence?
2. Hvordan påvirkede LOMA elevernes trivsel og QOL ?
3. Hvordan påvirkede LOMA udviklingen af bæredygtig,

offentlig praksis for indkøb af fødevarer til skolerne?

Tværvidenskabelig teoretisk ramme

 Forskning i børn og unges ernæring (Sabinsky et al. 2010, EVIUS 2010)
 Sociologisk tilgang (Tilley and Parson, 2009; Tones and Green ,2011;
Morgan and Sonnino, 1986)

 Ecological Public Health – multicomponent interventions (Lang and
Rayner 2009)

 Teorier om ‘helhedsskole’ og ‘Sundhedsfremmende skoler’ (WHO 1986;
SHE network 2009)

 Teorier om barndom og børns identitets arbejde (Brembeck 2009; Illeris
2003 og 2013)

 Teorier om børns læring (Illeris 2003; Benn and Carlsson, 2014)
 Teorier om børns ‘madlandskaber’ (Foodscape studies: Dolphijn 2004;
Ruge and Mikkelsen 2013; Ruge 2015)

Tid

Data indsamling

2011

Ny
skolestrukt
ur Ny
politik.

2012

2013

Nymarkskolen
som ungeskole.

Beslutning om at anvende
LOMA-Lokal Mad.
Projekt organisation
etableret: ’LOMA-CoP’ der
omfattede ledelse, lærere
og forskere.

Igangsættelse af data indsamling via
kvalitative metoder.

Økonomisk Ombygning af
investering skolen.

Pilot projekter for 6.-7. og
8. årgang med henblik på at
elever og lærere kunne
teste og træne konceptet.

Observationer, interviews med
elever, video. Indsamling af
dokumenter, spørgeskemaer til
elever via intranet. Observations.

Økonomisk Ombygning af
investering skolen færdiggjort
i oktober 2013.

Indvidelse 21. oktober v.
hele skolen og
samarbejdspartnerne.
Minister, Antorini.

Embedded quasi-experimentelt
pilot interventionsstudie 9. klasse.

Interviews med elever, lærere og
ledelse.

24

25
Resultater

1. Elevernes mad og
sundhedsrelaterede
handlekompetence.

2. Elevernes sundere
madvaner

3. Forbedret skolemiljø

Deltagelse I LOMA havde
følgende resultater:

Implementering af LOMA
havde følgende resultater:

Forbedret skole miljø:

Øget viden om grøntsager
Øget indsigt i fødevareproduktion
som integreret I fx Naturfag og I
tværfaglige emner.

Flere studerende spiser frokost
efter implementering af LOMA

Elever og lærere rapporterer:
implementering af LOMA har
forbedret skolemiljøet og
medvirket til øget
sammenhængskraft, inklusion,
meningsfuldhed I
læringsprocesser og
livskvalitet.

Praktiske madlavnings kompetencer,
fx tilsmagning.

Lærere og elever rapporterer I
interviews om forbedret
koncentrationsevne og
læringsparathed I
‘eftermiddagstimerne’.

Der rapporteres om
forbedrede relationer mellem
lærere og elever, samt mellem
eleverne indbyrdes.

Sociale kompetencer såsom
samarbejdsevne og ‘real-life’
erfaringer.
Andre: motivation,ejerskab,
empowerment og kritisk tænkning.

OBS: Det er blevet tydeligt hvilke
elever, der ikke er selvregulerende og har brug for
særlig støtte.

Alle elever synes at kunne
‘blive dygtigere’ I kraft af
LOMA kombination af teori og
praksis.

Forskning i nuværende LOMA projekt.
UCL Følgeforskning , design:
 Case studie
 Hver skole udgør en case og cases sammenlignes på udvalgte parametre
 Mixed methods:
♦ Kvalitativ metode (observationer, interviews, video, dokumenter)
Foodscape – metode til analyse og visioner
Analyse via tematisk kodning i forhold til forskningsspørgsmål
Nvivo for systematisk analyse og fremstilling
♦ Kvantitativ metode (survey for elever, lærere og forældre m.fl)
Analyse via SPSS
Statistiske metoder

Komponenter i LOMA-intervention:

 LOMA-EDU – efteruddannelse for lærere, pædagoger og køkkenmedarbejdere
♦ Modul 1: Teori og metode i LOMA
♦ Modul II: Vi planlægger vores LOMA undervisningsforløb
♦ Modul III: Vi gennemfører vores LOM A undervisningsforløb - pilotprojekter
♦ Modul IV: Implementering af LOMA på alle skoler
♦ Modul VII: Midtvejsseminar, ‘topmøde’ og slutseminar / ‘Afsluttende topmøde’

♦ Modul A: LOMA på tværs af forvaltninger

 Studieture i DK- Studietur til Food for Life Bristol i oktober 2016
 Udbredelse til flere skoler og kommuner.
 Netværksdannelse og kvalitets sikring.

Forskningsspørgsmål

Hvordan påvirkede LOMA elevernes mad- og
sundhedsrelaterede handlekompetence?

Hvordan påvirkede LOMA elevernes trivsel?
Hvordan påvirkede LOMA skolens udvikling – herunder
forældre samarbejde

Hvordan påvirkede LOMA udviklingen af en bæredygtig
kommunale indkøbspraksis?

Fokus punkt: Handlekompetence i følgeforskning:
 Elevernes udvikling af mad- og sundhedsrelateret handlekompetence
Indikation på udvikling af følgende komponenter:
- Viden (i forhold til Fælles mål i flere fag)

- Færdigheder
- Medejerskab
- Motivation

- Erfaringer med virkelige handlinger og opgave løsninger
- Begreber
- Samarbejdsevne

- Forbedrede relationer og trivsel
- Kritisk tænkning

Foreløbige resultater – kvantitativ metode
Positiv udvikling på flere områder. Overordnet tendens:
Elever opnår
- øget viden vedrørende grøntsager
- øget viden vedrørende råvarer
- øget viden om hvor maden kommer fra
- bedre færdigheder i madlavning
- bedre relationer
- motivation
Alle er komponenter i en mad- og sundhedsrelateret
handlekompetence.

Pupil knowledge about vegetables (Ruge, Puck & Hansen,
2017)

What do pupils say themselves about what they learned from participating in
‘cooking schoolfood for peers’? (LOMA). (Ruge, Puck & Hansen, 2017)

Tak for opmærksomheden !
 LOMA skolerne Filstedvejens Skole og Tornhøjskolen i Aalborg Kommune, Tjørring Skole i Herning

Kommune, Nymarkskolen, Tved Skole og Ørkildskolen og Thurø skole i Svendborg og Strandgårdsskolen
i Ishøj Kommune.






KOSMOS, UC Syd
Lone Nordin, phd. Steno Center for Sundhedsfremme –for kapitel 7 og sparring 
Publikationer: Se på www.lomaskole.dk
Følg med på vores facebook side: https://www.facebook.com/pages/LOMA-Lokal-Mad-l%C3%A6ring-ogn%C3%A6ring-til-skole-elever/912530452090790

 Tilmelding til nyhedsbrev: http://lomaskole.dk/forside/tilmelding-til-nyhedsbrev/
 Instagram: #lomaskole
 Har I spørgsmål så ring eller skriv:
Dorte Ruge, tlf. 28909056, doru@ucl.dk eller
Rikke Vingaard Thrane: rvth@ucl.dk
Med venlig hilsen 

