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Forord

Vores historiefortælling
Sammen med de københavnske folkeskoler og
Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har Københavns Madhus gennem de sidste fem
år været en del af udviklingen og implementeringen
af Danmarks største skolemadssatsning. Med denne
rapport om forløbet og resultatet vil vi i Københavns
Madhus som en foreløbig status give vores bud på,
hvordan det står til med skolemaden i København ved
udgangen af skoleåret 2012-13.
Denne rapport er mere vores historiefortælling end
en egentlig evaluering. Det har været en fornøjelse,
hårdt arbejde – og til tider dramatisk at skulle iværksætte skolemaden. Ind imellem har vi undret os over
alt det vi har måttet begive os af med – herregud det
er jo bare mad. Hvor svært kan det være? Og i dag
fem år efter, hvor EAT er blevet hverdag på mange af
de Københavnske skoler er vi endelig i gang med det
det hele drejer sig som: Nemlig at give eleverne dejlige
måltider. EAT er dybest set et forsøg på at sørge for
at, den opvoksende generation får sund, alsidig og
dejlig mad. Det tror vi, de både bliver klogere og gladere af. Vi vil i den forbindelse gerne give bolden op til, at
andre laver mere systematiske evalueringer og derved
gør os klogere på skolemadssatsningen i København.
Tak til kommunens politikere for at ville prioritere maden i folkeskolen og for at have gjort EAT muligt. Vi føler os heldige at have mulighed for ikke blot at tale om
madens betydning for den opvoksende generation,
men rent faktisk at have muligheden for at skabe nye
madvaner – og måske også på sigt en ny madkultur.

Også tak til Børne- og Ungdomsforvaltningen i København og vores tætte samarbejdspartnere rundt om
i kommunens forvaltninger. Vi er godt klar over, at vi
indimellem har været super nævenyttige, urealistiske
– og har blandet os i noget der dybest ikke var vores
bord. Vi ved godt, at det ind imellem har været utaknemmeligt at have os som partnere – men vi synes,
vi i fællesskab har fået landet EAT rigtig fint. Nu skal
vi bare passe på guldægget – også i fremtiden, når
produktet og konceptet ikke længere hverken er nyt
eller banebrydende, men ’bare’ hverdagsmad til skoleeleverne.
Og en endnu større tak til alle de københavnske skoler, der dagligt sælger EAT og gør en stor indsats for
at få maden frem til sultne maver. Vi er klar over, at
skolemad ikke nødvendigvis stod øverst på ønskelisten alle steder, og alligevel har skolerne taget hånd
om EAT og de allerfleste steder gjort skolemaden til
deres ansvar.
Og sidst, men ikke mindst, en stor tak og velbekomme
til alle de forældre og børn, der dagligt prioriterer at
bestille og spise EAT, som et værdigt alternativ til
madpakker eller mangel på samme.

Anne-Birgitte Agger, direktør
Juni 2013
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Baggrunden
EAT er navnet på og brandet for skolemad i København. EAT er udviklet af
Københavns Madhus i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen
i København og blev lanceret i august 2009. Baggrunden var et politisk
ønske om at skabe et ambitiøst skolemadskoncept, der ville mere end
de eksisterende både mht. velsmag, sundhed, salgstal og engagement
på skolerne. Til dette budgetsatte Borgerrepræsentationen 60 mio. kr. til
anlæg og 30 mio. kr. til udvikling og implementering. Og fra årligt at have
brugt ca. 3-4 mio. kr. som driftstilskud til skolemad blev der fremadrettet
afsat 25 mio. kr. årligt.
Baggrunden for beslutningen og den ambitiøse bevilling var Redegørelse
om Skolemaden i Københavns kommune udarbejdet af Københavns
Madhus. Den analyserede dels de eksisterende skolemadsordninger anno
2007 herunder den eksisterende i København (KØSS) samt gav et forslag
til et nyt og ambitiøst koncept med sund og velsmagende skolemad, hvor
også branding, design og spiseomgivelserne var indtænkt som midler til at
vinde endnu flere, og meget gerne de store elever, for skolemaden. Dertil
var der indlagt maddannelse, ejerskab og ønsket om en hel ny mad- og
måltidskultur på skolerne, der skullet tage skolemaden til et højere niveau
end standard var i 2007. Ligeledes blev der lanceret et koncept for deciderede madskoler, hvor skolerne blev indrettet med produktionskøkkener og
eleverne som medhjælpende ressource i produktionen af dagens mad.
Konceptet er i Redegørelsen formuleret i 10 punkter jf. ovennævnte elementer i konceptet, og det er de punkter, som denne rapport beskriver
i forhold til – hvad ville vi, hvad gjorde vi og hvad er det blevet eller ikke
blevet til?
EAT anno 2013 i tal og ord
Salgstal
Der er i dag 32 skoler med i EAT-skolemadsordningen, og syv madskoler
i København. Der sælges i gennemsnit mere end 3700 måltider på EAT-
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skolerne om dagen. Det gennemsnitlige daglige salg er omkring 20 %. Hver
uge benytter mere end 35 % af skolernes elever sig af tilbudet og køber
EAT – på nogle skoler er andelen helt oppe på 50 %. EAT er den skolemadsordning i Danmark med de højeste salgstal. Salget er størst til indskolingen og mellemtrinnet, hvorimod udskolingen køber mindre.
Gennem EAT›s fireårige historie har salgstallene været stigende fra 3,5 %
ved lanceringen til de i dag omkring 20 %. Stigningen gør sig gældende for
alle tre kundegrupper. I Redegørelsen og fra politisk side var der et stort
ønske om, at særligt de ældste elever blev aktive kunder i EAT-boden. I
forhold til de meget lave salgstal for KØSS er EAT en succes i forhold til
de store elever, men faktum er også, at gadens tilbud gjort mulige med
udgangstilladelsen i frikvarterene er en konkurrent, som EAT fortsat har
svært ved at hamle op med på trods af indretning af særlige spiseområder
til de store elever mv.
Salg
EAT sælges via forudbestilling på nettet. Salg på dagen er muligt, så
længe der er mere mad i boden og eleven har en konto. Køber man EAT en
gang imellem, koster et måltid 24 kr., dertil findes to typer af abonnementer, hvor et måltid koster hhv. 19 eller 22 kr. EAT-boderne er efter kommunens og skolernes ønske så vidt muligt pengeløse. For de fattigste børn i
København er EAT, alt efter forældrenes indkomstniveau, gratis eller kan
købes for 5 eller 10 kr. Herved kan EAT være en brik i arbejdet for lighed i
sundhed, da såvel rig som fattig har mulighed for et sundt og velsmagende
frokostmåltid.
EAT-boden er basen for det daglige arbejde og salg. Det er primært elever
i udskolingen, der på skift driver skoleboden med hjælp fra voksne. Skolen
fastlægger selv, hvordan og af hvem opgaverne i skoleboden løses. Skoleboden drives de fleste steder af en køkkenansvarlig normeret til tre timer
om dagen, og en EAT-lærer med en time i et fællesskab med de store elever, kaldet EAT-crew. Skolen får tildelt midler til aflønning af dette perso-
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nale. De store elever er med til at anrette og færdiggøre maden og sørger
for, at den bliver bragt ud til de små klasser, så de ikke skal bruge spisefrikvarteret på at stå i kø. Med lanceringen af EAT er en del af det økonomiske ansvar overgået til skolerne, der i dag alle kører med overskud.
Menuerne, valgmulighederne og maden
Maden i EAT er skabt ud fra præmissen om, at skolemad skal være sund
og velsmagende med et højt kulinarisk niveau. EAT er frisklavet mad
produceret i et stort EAT-køkken. Den er bygget op om et system, hvor de
mest sårbare produkter færdigtilberedes på skolerne, hvor også dagens
menu varmes og samles. Maden består af komponenter af hhv. færdigforarbejdet kølemad og forbehandlet, men rå råvarer i bulk. EAT emballeres
og pakkes centralt i bulk med hhv. fem og ti portioner. På den enkelte skole
udportioneres EAT i specieldesignet engangsemballage, der både er indbydende og nedbrydeligt.
Der er tre årlige menuer, der ruller over en periode på 4 uger. Menuerne er
sammensat på ugebasis af hhv. en vegetardag, en fiskedag, tre dage med
kød (svinekød, okse, kalv, lam og kylling). De dage, hvor der er svinekød på
en menu, er den alternative menu uden ligesom det er muligt at købe en
sandwich.
I dag kan alle elever vælge imellem to forskellige menuer, ’EAT-medium’ og
’EAT-large’ samt dagens sandwich. Ved lanceringen var konceptet aldersdifferentieret, dvs. at maden til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling
var forskellig i forhold til smagsmæssig kompleksitet, typen af retter og
energimæssigt indhold. Af flere grunde blev denne skarpe opdeling ophævet og bl.a. det kolde tilbud til de yngste afskaffet. I dag rummer begge
menuer samme typer af retter og er således ens i forhold til kompleksitet,
men der er mere mad i large end i medium.
Indholdsmæssigt er EAT-menuerne nydansk mad, produceret med respekt for råvarerne. Der er plads til såvel frikadeller og svinekæber som
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nudelsalat og kylling i karry. EAT er hele frokostmåltider. Dvs. at man
ikke kan nøjes med at købe brød eller pizzaslices. Menuerne er udviklet
på baggrund af børnenes ønsker og smag uden at gå på kompromis med
ønsket om at give kulinariske udfordringer og maddannelse. Netop det
kulinariske høje niveau, hvor de offentlige anbefalinger for ernæring stadig
er overholdt er et af de elementer, der i den grad er lykkes og som får kunderne til at holde ved og måske særligt forældrene til at støtte op om EAT.
Brand og EAT på skolerne
EAT har sit eget selvstændige brand, som går igen på menuplaner, Tshirts, i skolebodens udseende, personalets beklædning, på emballage
mm. EAT bruges både som logo og navn og indgår i vendinger som ’EAT
dine lektier’, ’EAT eid, ’EAT this’, ’Kiss my EAT’ mfl. Logo, farver, slogans,
ens designlinje for valg af møbler mv. gør skolebod og EAT-lounges ens og
dog alligevel forskellige på skolerne, da eleverne selv har været med til at
designe og indrette. Inddragelse af eleverne er et særligt fokus i EAT bl.a.
som middel til at skabe ejerskab, når maden nu kommer fra et centralkøkken. Logo og grafik er desuden gennemgående i alt formidlingsmateriale.
Netop denne visuelle del gør EAT til noget markant anderledes end den
vanlige skolebod i hjørnet af aulaen, og er i dag medvirkende til, at EAT på
de fleste skoler fysisk er markant til stede i skolens rum – dels ved boden
og lounge, men også i form af plakater, skilte mv.
De store elever har deres egen EAT-lounge, hvor de kan spise EAT eller
madpakker og samtidig være sig selv. Mellemtrinet må komme og købe/
hente deres mad i boden, men som udgangspunkt ikke opholde sig i loungeområdet. Nogle skoler har valgt mellemtrinnet til at arbejde i boden,
hvorfor de også har lov til at være i loungen.
EAT som mere end bare mad
Det nye skolemadskoncept havde ambitioner om at rumme mere end blot
maden. Maddannelse, tydeligt skole- og læreengagement og ejerskab
skulle bære maden ind på skolerne og skabe høje salgstal og en ny kultur
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for skolemad i København. Overordnet kan der siges om disse punkter, at
der stadig er et stykke vej endnu før EAT er mere end skolemad. Omvendt
kunne salgstallene ikke være så høje uden en vis grad af engagement og
ejerskab på skolerne. Grundene til, at disse punkter endnu ikke er helt
indfriet er mangfoldige, men primært har opgaven i forhold til at ændre en
så fast kultur som skolernes nok været undervurderet. I bagklogskabens
lys er det tydeligt, at værdien ved konceptets mere ambitiøse elementer
ikke har været så tydelig for modtagerne som den var for afsenderne af
projektet. Det har taget længere tid end estimeret at tænde skolerne på
ideen om skolemad, og i den grad været undervurderet, hvad det krævede at få mad ind på skolen i forhold til drift før man kunne tage fat på at
arbejde med skolen i maden. I takt med at EAT nu er i drift er dette aspekt
det øverste på de kommende års dagsorden.
Om rapporten
Rapporten er vores eget bud på, hvor langt vi er kommet med skolemaden
i København. Målet er at formidle fortællingen om en udviklingsproces og
et levedygtigt koncept.
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Background
EAT is the name and the brand of school meals in Copenhagen. The EAT
concept is developed by the Copenhagen House of Food in collaboration
with the Children and Youth Committee in Copenhagen and was launched
in August 2009. The background for the development of EAT was a political
desire to create an ambitious school food concept that would achieve more
than the existing school meal options - in terms of taste, health, sales and
engagement in schools. To do this, the City Council committed DKK 60 million
to build the infrastructure and DKK 30 million for development and implementation. Furthermore, from having spent approximately DKK 3-4 million
annually in school meals subsidies, this budget was increased to DKK 25
million per year.
The reason behind this decision and the ambitious school meal budget was
the ‘Review of school food in Copenhagen’, which was prepared by the Copenhagen House of Food. It analysed the existing school meal options in the
year 2007, including the existing option in Copenhagen (KØSS). The review
also offered a proposal for a new and ambitious concept with healthy and
tasty school meals, where branding, design and the dining room experience
were incorporated, too. The aim of this would be to make schools meals more
attractive for the pupils – and especially for the older students. In addition,
the new school food concept included visions for food manners, ownership
and a desire for a whole new food and meal-time culture in schools that had
to take school meals to a higher level than the standard was in 2007. Also, a
concept for so called ‘food schools’ was launched. The idea was that schools
would be equipped with production kitchens and that students would be an
assisting resource in the production of the food.
The concept is in the ‘Review of school food in Copenhagen’ expressed in 10
points, which refer to the above-mentioned elements. It is those points that
this report describes in relation to - what did we want, what did we do and
what has happened?
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EAT anno 2013 in numbers and words
Sales figures
Currently 32 schools participate in the EAT-school meal programme, and
there are seven ‘food schools’ in Copenhagen. On average, more than 3,700
meals are sold at EAT-schools every day. This translates to an average daily
school meal uptake of 20%. Each week more than 35% of the city’s pupils
uses the school meal option by purchasing at least one EAT school meals
- at some schools the proportion is as high as 50%. EAT is the school meal
scheme in Denmark with the highest sales figures. Sales are highest in primary school and middle school, whereas the older students buy less.
During EAT’s four-year history uptake figures, across all three customers
groups, have increased from 3.5% when EAT was launched to about 20%
today. There was in the review, as well as among the politicians, a great desire to turn especially the older students into active EAT-customers. Compared to the very low sales figures for KØSS, EAT is successful in relation to
the older students. However, the junk food options in the street, which are
made available through an exit permit during breaks, is a competitor that
EAT is struggling to catch up with - despite the use of designated eating
areas for the older children, etc..
Sales
EAT is sold through an online system, where meals can be pre-ordered. The
option of buying on the day is also possible, as long as there is more food
available at the ‘EAT-stall’ and the student has an account. If a pupil buys
EAT occasionally, a meal costs DKK 24, and there are two types of subscriptions, where a meal costs respectively DKK 19 or 22. The EAT-stalls
are, according to the wish of the municipal and schools, almost cashless.
For the poorest children in Copenhagen EAT is, depending on the parents’
income level, free or can be purchased for DKK 5 or 10. This means that EAT
can help the work for equality in health as rich and poor alike have the same
option for a healthy and tasty lunchtime meal.
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The EAT-stalls are the base for the daily work and sales within the schools. It is
primarily the older students, who in turn run a stall with the help of adults. The
school itself decides how and who in the school are responsible for daily the
tasks in the stall. In most schools the EAT-stall is run by a dedicated kitchen
staff, who works around three hours per day, and an ‘EAT-teacher’ and a group
of older students called the ‘EAT-crew’ who are at the EAT-stall for an hour per
day. The school is allocated funds for the remuneration of such staff. The older
students are helping to arrange and finish plating the food, as well as ensuring
that the food is brought out to younger pupils’ class-rooms, so they do not need
to use the lunch breaks to stand in a queue. With the launch of EAT, part of
the financial responsibility was passed onto the schools, who all make a small
profit now.
The menus, options and food
The food in EAT is created from the premise that school meals should be healthy, tasty and of a high culinary quality. EAT is freshly prepared food produced in a large, central kitchen, because only the ‘food schools’ actually have
kitchens. The idea behind the system is that the most ‘vulnerable components’
are cooked in the school, where the menu of the day is also warmed and assembled. The food that is sent to the schools consists of different components
– from cooked and cooled food to raw produce in bulk. EAT is packed centrally
in bulk in five to ten portions. At the schools each EAT meal is portioned in specially designed disposable packaging, which is both inviting and biodegradable.
There are three annual menus that each covers a period of four weeks. The
menus are composed on a weekly basis, and include one meat-free day, one
fish-day and three days with meat (pork, beef, veal, lamb and chicken). The
days when there is pork on the menu, the alternative menu includes a porkfree option and it is also always possible to buy a sandwich.
Today, all students choose from two different menus, ‘EAT-medium’ and
‘EAT-large’ and the day’s sandwich. When EAT was launched, the concept was
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age-differentiated. This meant that the food for the younger children was different from that for the older students in terms of flavour complexity, type of
dishes and energy content. For several reasons this differentiation of menus
was abandoned and at the same time the cold options for the youngest children
were abolished. Today both menus contain the same types of dishes and are
thus similar in terms of complexity, but there is more food in ‘EAT-large’ than in
‘EAT-medium’.
EAT-menus consist of ‘new Danish’ food produced with respect for the ingredients. There is room for meatballs and pork cheeks as well as noodles and
chicken curry. EAT is a full meal. This means that you cannot just buy bread
or pizza slices. Menus are developed on the basis of the children’s wishes and
tastes without compromising on the desire to provide culinary challenges and
food manners. The very high culinary level, where public recommendations for
nutrition still are respected, is one of the elements has been extremely successful, and that keeps customers keen - and perhaps especially keeps parents’
supporting EAT.
Branding and EAT at the schools
EAT has its own independent brand, which is visible on menu plans, t-shirts,
EAT-stalls, personnel clothing, packaging, etc. EAT is used as a logo and a name,
and included in slogans like ‘EAT your homework’, ‘ EAT eid’, ‘EAT this’, ‘Kiss my
EAT’ etc. Logo, colours, slogans, design guide for selection of furniture and so
forth make the EAT-stalls and EAT-lounges (dining areas) similar. Yet they are
different from school to school as students have helped design and decorate the
lounges themselves. Involvement of students is a particular focus in EAT as a
means to create ownership, which is especially important when the food comes
from a central kitchen. Logo and graphics are also consistent in all communication materials. This particular visual part makes EAT something markedly different from the usual ‘food stall’ in the corner of the school’s main hall, and is now
contributing to EAT being physically distinctively present in the school - around
the EAT-stall and EAT-lounge, but also through posters, signs, etc.
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The older students have their own EAT-lounge, where they can have EAT or
packed lunches and be themselves. The younger students can come and buy
and pick up their food at the EAT-stall, but generally they are not supposed to
stay in the lounge area. Some schools have chosen younger children to help
out in the EAT-stall, whereby they also have the right to be in the lounge.
EAT as more than just food
The new school food concept had ambitions to include aspects that are ‘more
than just food’. Food manners, clear school- and teacher-commitment and
ownership were supposed to help integrate food into the schools and create
high sales and a new school meal culture in Copenhagen. Overall, it can be
said about these points that there is still some way to go before EAT is more
than school meals. Conversely, the sales figures would not be as high without a certain degree of commitment and ownership in the schools. There are
many reasons why these aspects are not yet fully integrated, but the primary
reason is that the task of creating changes in a culture that is as solid as the
Danish school culture, has been underestimated. In hindsight, it is clear that
the value of the concept’s more ambitious elements have not been as clear to
the recipients as they were to senders of the project. It has taken longer than
estimated to interest schools in the idea of school food, and to an extent it has
been underestimated what it would take to get food into the schools in terms
of logistics and business, which is crucial to have in place before addressing
the culture around food. As EAT is now fully operational, the food culture element is at the top of next year’s agenda.
About the report
This report is our own idea of how

far we have come with school meals in
Copenhagen. The aim is to convey the story of a development process and a
viable concept.
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Kapitel 1 · Indledning

Hvad ville vi, hvad gjorde vi og hvordan blev det
”Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune” fra 2007 var startskuddet. I Redegørelsen anbefalede Københavns Madhus de københavnske politikere at gå helt nye veje i forhold til mad i skolen – eller, hvis de
ikke havde pengene hertil, helt at droppe den daværende skolemadsordning. Københavns Madhus tydeliggjorde på baggrund af analyser, at
skulle skolemaden for alvor bidrage til bedre folkesundhed eller ny madkultur, så skulle der forandring til. Således stod der i Redegørelsen:
”Der er brug for både nysatsning og nytænkning, hvis skolemaden skal
være mere end et forplejningstilbud, og hvis maden skal udkonkurrere
fastfoodmarkedet lige uden for skolegården.
··

Sund skolemad er en mangelvare, men at servere kommunal skolemad, der ikke
lever op til de offentlige ernæringsanbefalinger, giver ingen mening. Udfordringen
bliver at gøre den sunde mad attraktiv.

··

At ville affodring til livs handler om mere end bare maden. Måltiderne 		
og madkulturen på skolerne skal også ændres, for at maden bliver spist. Det er
Madhusets overbevisning, at gode måltider vil være berigende på flere måder end
rent ernæringsmæssigt.”

Forslaget krævede en investering i anlæg på 60 mio. kr. og en udviklingsog implementeringsinvestering på 30 mio. kr. Desuden indebar det, at
kommunen fra at bruge ca. 3-4 mio. kr. årligt som driftstilskud fremover
skulle afsætte 25 mio. kr. årligt til skolemad.
Politikerne sagde ja, de helt store penge blev bevilliget, bordet fangede –
og resten er historie. I dag er der skolemad (EAT) på 32 skoler med i alt 35
EAT-boder, og der er etableret syv madskoler. I alt er der dermed skolemad
på 39 ud af kommunens 65 skoler. Eller sagt på en anden måde – cirka 67
% ud af kommunens knap 34.000 elever i folkeskolen (eksklusiv friskoler
og private grundskoler) har mulighed for skolemad (EAT eller madskole på
deres skole skoleåret 2012/13).

Desuden indebar det, at kommunen fra at bruge ca. 3-4 mio. kr.
årligt som driftstilskud fremover
skulle afsætte 25 mio. kr. årligt til
skolemad.
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Kapitel 1 · Indledning

Hvad ville vi, hvad gjorde vi og hvordan blev det
Om rapporten
Denne rapport er fortællingen om den store skolemadssatsning i København. Hvad var det, Københavns Madhus ville, hvilke veje ville vi gå for at
nå de opstillede mål, og er målene nået? Rapporten er vores eget bud på,
hvor langt vi er kommet med skolemaden i København.
Rapporten er ikke en evaluering i gængs forstand og i hvert fald ikke uvildig. Ej heller er der tale om en decideret manual, selv om der undervejs vil
være gode råd til andre. Vores mål er at formidle fortællingen om en udviklingsproces og et levedygtigt koncept.
Skolemaden sommeren 2007 kontra sommeren 2013
Frem til midten af 00’erne var skolemad kun et kommunalt projekt i ganske
få kommuner. Men omkring dette tidspunkt gik mad i skolen fra at være
noget, der i spredt fægtning fandt sted i skoleboder til at være et tiltag,
der fik mere og mere vind i sejlene og mere og mere taletid som et fænomen, der også ville komme til Danmark. Det var en sag, som stort set alle
Folketingets partier støttede, i hvert fald i ord. I Dansk Industri og i Dansk
Landbrug havde man sine egne skolemadsprojekter og fremtidsscenarier
klar, og i statsligt regi var Fødevarestyrelsens rejsehold Alt om kost oprettet nogle få år tidligere, bl.a. som rådgivere til lokale skolemadsløsninger.
På kommuneplan havde en række kommuner kommunale mål for skolemad på deres skoler bl.a. København, Gladsaxe, Roskilde, Ballerup,
Ishøj, Frederiksberg, Århus og Gentofte. I København var målsætningerne
omsat til det kommunale skolemadskoncept KØSS. Skolemadstilbuddene
i Danmark var i 2007 høj grad baseret på private aktører. Nogle var lokale,
andre var landsdækkende. Mange af disse leverandører havde aftaler med
kommunerne, men også direkte med enkelte skoler.
Omkring 2007 var der altså på den ene side stemning for at indføre skolemad i Danmark. På den anden side var det tydeligt, at de eksisterende
ordninger havde trange og besværlige kår. Som det fremgår af den ana-

Omkring 2007 var der altså på
den ene side stemning for at
indføre skolemad i Danmark. På
den anden side var det tydeligt, at
de eksisterende ordninger havde
trange og besværlige kår.
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Hvad ville vi, hvad gjorde vi og hvordan blev det
lyse Københavns Madhus lavede i 2007, led mange af skolemadstilbudene af en
blanding af ”behagesyge” og dårlig økonomi. Der blev langet mange pølsehorn og
pizzaslides over disken rundt om på de danske skoler. Og mange kommuner havde
sagt ja tak til skolemad uden reelt at forholde sig til prisen for en sådan ordning.
Salget foregik f.eks. ofte direkte mellem den private producent og familien, mens
kommunen blev holdt økonomisk skadesløs.
Skolemads initiavtiver
Den offensive tilgang til skolemad omfattede også Fødevareminister Hans Chr.
Schmidt og Familie og forbrugerminister Carina Christensens pulje til gratis skolemad i to måneder fra 2007/08, interessen for Jamie Olivers skolemadsrevolution
i England i 2005, der nogle år senere blev sendt i dansk TV, Fødevareindustriens
Food + lab stratende i 2006, den store Vejle-undersøgelse med skolemad og
blodprøver i 2009 og Fødevarestyrelsens skolemadsmateriale ”Sund skolemad
med smag, smil og samvær” lanceret sommeren 2009. I januar 2010 led den såkaldte børnemadslov om sund frokost i daginstitutionerne skibsbrud i Folketinget.
Mange havde håbet, at den landsdækkende satsning på mad til alle børn fra 1 til
5 år ville give ny vind i sejlene til en statsstøttet skolemadsordning. Men da den
ene politiker efter den anden undsagde obligatorisk mad i daginstitutionerne, røg
lysten til at diskutere skolemad også ud med badevandet.
I dag tales der stort set ikke om skolemad i politiske kredse. Ud over København er
der blot en lille håndfuld kommuner, der har skolemad på prioriteringslisten. Af de
private aktører, som leverede skolemad i 2007, og som er med i Redegørelsen, er
tre ud af fire i dag lukket eller gået konkurs. Andre er kommet til, men det er vores
opfattelse, at skolemad mestendels er noget, den enkelte skole vælger at prioritere helt uden om kommunen og dertilhørende bevillinger. Måske netop derfor har
mange i branchen og blandt landets kommuner fulgt interesseret med i de københavnske erfaringer, fordi der her har været politisk vilje til at lave en skolemadsbevilling, hvor økonomien matcher det, det reelt koster at lave skolemad af høj
kvalitet. Og hvor man kan se, at skolemad både kan være ambitiøs og levedygtig.
God læselyst!

I dag tales der stort set ikke om
skolemad i politiske kredse. Ud
over København er der blot en lille
håndfuld kommuner, der har skolemad på prioriteringslisten.
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Læsevejledning

Rapporten tager afsæt i Skolemadsredegørelse fra 2007. Redegørelsen
har sammen med det såkaldte faddermanifest været manual for produktudviklingen og sidenhen implementeringen af EAT og Madskolerne.
Formålet med de følgende kapitler er at tage et kritisk og kærligt kig på
konceptet – stående i den virkelighed, som vi har været med til at udvikle
og skabe, og som Børne- og Ungdomsforvaltningen og skolerne hhv. centralt og lokalt har driftsansvar for og i stigende grad ejerskabet til. Det nye
skolemadskoncept i Redegørelsen fra 2007 bestod af 10 grundpiller:
··

Garanteret god kulinarisk kvalitet via en central produktion

··

Aldersdifferentieret madtilbud

··

Kvalitetssikring gennem fadderne

··

Design og professionelt salgsarbejde

··

Madskolerne skal vise andre veje og være kommunens laboratorier

··

Et brunch-koncept

··

Skolemaden betales primært af forældrene

··

Engagement og ejerskab på skolerne

··

De store elever

··

Maddannelse

Hver af grundpillerne vil i rapporten blive behandlet i et selvstændigt
kapitel, der tager udgangspunkt i en beskrivelse af, hvad det var, vi ville.
Derpå beskrives processen og resultatet. Nogle steder er vi kommet vel i
havn – andre steder er det ikke gået, som vi havde forestillet os. Det er de
erfaringer og refleksioner, Københavns Madhus gerne vil videregive til alle
andre skolemadsinteressenter. For at skabe en fælles forståelsesramme
vil gennemgangen blive indledt med et kapitel om det, vi har valgt at kalde
EAT-historie. Rapporten forholder sig primært til perioden 2007-2012, men
trækker, hvor muligt, tråde op til 2013.
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Rapporten er skrevet af og med hjælp fra de medarbejdere i Københavns
Madhus, der har fulgt skolemaden fra start til slut eller kommet til i løbet
af processen. Derudover er der lavet interview med nogle af de fremtrædende aktører i processen omkring udvikling af skolemaden i København.
Citater herfra bruges i rapporten til at perspektivere samt gøre det muligt
at lade flere stemmer fra processen komme til orde. Interviewene kan
læses i deres helhed i bilagsrapporten.
Københavns Madhus lægger i 2010-2013 sammen med Aalborg Universitet
hus til en ph.d. med fokus på mad og måltidspædagogik, hvor den københavnske skolemad indgår som case. Nogle af de foreløbige konklusioner
herfra indgår også i denne rapport. Dertil inddrages øvrige undersøgelser
og rapporter, der er lavet internt eller eksternt om den københavnske skolemad i de sidste fire år. Ligeledes citeres fra Redegørelsen, der i sin helhed kan findes på Københavns Madhus’ hjemmeside under publikationer.
Bilagsrapport
Som supplement til rapporten er udarbejdet en bilagsrapport, hvor en stor
del af de emner, der berøres, dokumenteres yderligere med mere detaljerede oversigter eller beskrivelser af f.eks. ernæring, menuplaner, økonomi,
slagsstatistikker, brandingstrategi mv. Bilagsrapporten findes til download på Københavns Madhus’ hjemmeside.

Urtedeller med agurkeraita, stegte kartofler og syltede tomater
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Elever klar til udportionering, og udlevering i EAT-boden
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Fra ide til virkelighed
Nye muligheder
I Københavns Kommune har der været tilbud om skolemad siden 2001,
hvor ordningen KØSS (Københavns økologiske sunde skolemad) blev lanceret. KØSS startede som et lille bydelsprojekt på Nørrebro med en målsætning om at være et tilbud til bydelens børn, hvoraf mange havde brug
for mere og bedre mad. På baggrund af erfaringerne fra Nørrebro blev
KØSS udbredt til resten af kommunen. Seks år fra sin start stod KØSS,
som beskrevet i Redegørelsen fra 2007, overfor økonomiske problemer
pga. manglende elevopbakning med lavt salg til følge. Der var ikke udsigt
til, at KØSS kunne få en økonomi, der hvilede i sig selv, hvilket ellers var
forventet og politisk besluttet i 2003.
På baggrund af tanker om udlicitering som løsning på de økonomiske
udfordringer blev Københavns Madhus i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen af de daværende borgmestre i København Ritt Bjerregaard, Bo Asmus Kjeldgaard og Klaus Bondam bedt om at udarbejde et
konkret forslag til fremtidens skolemad i København. Opgaven var, med
kærlige og kritiske briller, at se på muligheden for at gøre skolemaden i
København bedre samt at udvikle en model for en ambitiøs, visionær og
fremtidssikret skolemad. Resultatet var ”Redegørelsen om skolemad”, der
både rummer en kritisk gennemgang af KØSS og de øvrige daværende skolemadsordninger samt forslag til et nyt skolemadskoncept for København.
De primære kritikpunkter i forhold til KØSS var økonomi – salget var for
lille og dele af udgifterne større end ventet. Ernæringsmæssigt var der kun
taget stilling til fordelingen af fedt, protein og kulhydrat, men ingen krav
f.eks. med udgangspunkt i de 8 kostråd. Kulinarisk havde konceptet med
portionsanrettet mikrobølgeovnsopvarmet mad en for dårlig spisekvalitet
ligesom, at maden ikke havde en klar kulinarisk profil samt mangel på variation i menuer og råvarer. Endelig var det utydeligt, hvem der har ansvar
for menuer og tilbud, hvorfor ejerskab og økonomisk ansvarlighed i de
forskellige led i ordningen var mangelfuld. De fleste af punkterne viste sig
også at gælde for de daværende øvrige aktører på markedet. For yderligere

Opgaven var, med kærlige og kritiske briller, at se på muligheden
for at gøre skolemaden i København bedre samt at udvikle en
model for en ambitiøs, visionær
og fremtidssikret skolemad.
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præcisering se Redegørelsen samt dennes bilag på www.kbhmadhus.dk.
Udgangspunktet for det skolemadskoncept, der blev foreslået i Redegørelsen, var, at fremtidens skolemad i København skulle være bedre, men ikke
nødvendigvis billigere end KØSS. For at forbedre mulighederne for politisk
opbakning til et væsentligt dyrere koncept end det, politikkerne var villige
til at lægge i graven, valgte Københavns Madhus at fremsætte kritikken så
højlydt som muligt. Retrospektivt var det god timing, at Politiken i sommeren 2007 bragte en negativ forsidehistorie om KØSS og den øvrige danske
skolemad. Om det havde indflydelse på politikernes store skolemadsbevilling umiddelbart efter, er ikke til at vide, men måske hjalp det? Vi må
dog også konkludere, at dele af det efterfølgende samarbejde formentlig
havde været lettere, hvis Københavns Madhus ikke havde medvirket i Politikens nedgørelse af det eksisterende koncept.
Visionerne for den nye skolemad
Madhusets råd til politikerne var således: Drop skolemaden eller brug
væsentligt flere penge på den – ellers kommer I ikke ud over problemerne
med de ernæringsmæssige, kulinariske og økonomiske udfordringer. Visionen for det nye skolemadskoncept, som politikkerne ved budgetforliget
2007 således gav deres opbakning og penge til, var i Redegørelsen udtrykt
med følgende ambitiøse pejlemærker:
··

Ordningen beriger skolerne med glad, god og sund madkultur

··

Skolemaden bidrager til, at eleverne får en god og lærerig skoledag

··

Skolemadsordningen bruges dagligt af minimum 1/3 af eleverne

··

De socialt dårligt stillede elever, og børn der ikke får mad med hjemmefra, får
dagligt mad i skolen

··

De store elever bruger ordningen

··

Ordningen bidrager til det præventive arbejde inden for folkesundhed, ved at skolebørnene bliver sundere, og bidrager til maddannelse og gode madvaner
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··

Maden passer til målgruppen i forhold til ernæring, kulinarisk kvalitet, kulturel
tradition mm.

··

De fysiske rammer understøtter madglæden og de gode madvaner

··

Ordningen giver mulighed for, at eleverne deltager i produktion og/eller salg

··

Skolemaden skal leve op til kravet om mindst 75 % økologiske varer

Organisering og udvikling
Udvikling koster ofte blod, sved og tårer. Udviklingen af det nye skolemadskoncept til København er ingen undtagelse. For historieskrivningens
skyld er organiseringen af den toårige udviklingsfase kort beskrevet nedenfor, herunder nogle af de udfordringer, der var med til at præge opgaven og samarbejdet.
Helt overordnet krævede den nye satsning en blanding af nytænkning af
gamle udfordringer og helt nye konkrete opgaver, der skulle løses eller
konstrueres ude i marken. De følgende kapitler gennemgår de fleste opgaver i detaljer. Her skal blot nævnes et overblik:
··

Produktudvikling af koncept og opskrifter

··

Udvikling af brand, navn, salgstaktikker mv.

··

Implementering i og udvikling af centralkøkkenet

··

Sikring af råvareforsyninger

··

Nybygning af boder, spiserum og køkkener på skolerne

··

Ansættelse af personale til skoleboderne

··

Udvikling af de understøttende IT-systemer

··

Ejerskab på skolerne

··

Strategi for udrulning af konceptet på alle skolerne i august 2009

Følgeseddel
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Børne- og Ungdomsforvaltningen havde projektledelsen for implementeringsfasen, herunder ombygninger, budgetudmeldinger mv. samt
driftsansvaret for Ny skolemad, som det nye koncept længe blev kaldt.
Organisatorisk og ansvarsmæssigt blev udviklingsarbejdet mht. maden
og udtænkningen af konceptet placeret i Københavns Madhus. Madhuset havde også ansvaret for at sikre det rette indhold samt den rigtige og
nødvendige opbakning til skolerne. Anlæg og ombygning på skolerne blev
konkret varetaget af kommunens anlægsafdelinger og eksterne arkitekter,
men i samarbejde med indretningsteamet i Københavns Madhus. Sidstnævnte havde især ansvaret for udtænkning og indretning af de mange
skolebods- og loungeområder ude på skolerne.
Selve maden skulle, som det også var tilfældet med KØSS, produceres i
Centralkøkkenet i De Gamles By, organisatorisk placeret i Sundheds- og
omsorgsforvaltningen, hvor der i øvrigt også blev produceret ældremad.
I Københavns Madhus blev der 1. januar 2008 etableret en skolemadsstab
på ca. 10 projektansatte medarbejdere, spændende fra kokke, kostøkonomer, ernæringsfaglige eksperter til kampagne- og kommunikationsfolk, skolelærere, indretningsspecialister og arkitekter. Derudover blev
der etableret en såkaldt faddergruppe i regi af Københavns Madhus, der
skulle stå Madhuset og kommunen bi i forhold til produktudvikling og
implementering. Undervejs i forløbet blev der desuden indgået aftaler med
eksterne partnere om f.eks. branding og emballage.
Udviklingen og implementeringen blev overordnet varetaget af en styregruppe bestående af direktører fra de to fagforvaltninger, Økonomiforvaltningen, Københavns Madhus samt chefer for to skoledistrikter.
En så kompleks samarbejdsorganisering var ikke uden problemer. Og
udfordringerne blev ikke mindre af, at indgangen til samarbejdet på mange
måder var den føromtalte hårde kritik af den daværende skolemad. Kritik-

Udfordringerne blev ikke mindre
af, at indgangen til samarbejdet
på mange måder var den føromtalte hårde kritik af den daværende skolemad.
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ken ramte ikke bare KØSS, men også de mennesker og kommunale enheder, der dengang arbejdede med og producerede skolemaden, og som ikke
alle var og stadig ikke er enige i den karakteristik Københavns Madhus
fremlagde af skolemadens virkelighed og betingelser i 2007. Se endvidere
interview med henholdsvis centralkøkken og forvaltning i bilagsrapporten.
Udfordringer
En så kompleks organisering i kombination med produktudvikling og konceptgenerering koblet til intentionen om at skabe innovation og forandring
i et offentligt system, er langt lettere at formulere i en redegørelse end at
føre ud i virkeligheden. Som opsummerende udgangspunkt og appetitvækker til de følgende kapitler nævner vi nedenfor nogle af de udfordringer, som vi mener, andre også kan have glæde af at holde sig for øje:
··

At ville lave skolemaden i et centralkøkken, der er sat i verden til at producere ældremad i en helt anden forvaltnings regi, kan i sig selv være en udfordring. Der kan
dog være god økonomisk og køkkenfaglig fornuft i at samle produktionen. Udfordringen er et meget forskelligt fokus både i forvaltningerne og i køkkenet. Hvad er
vigtigst børnene eller de ældre? Hvilke fagligheder skal i spil? Hvem bestemmer?

··

Udtænkes udvikling et andet sted, end udviklingen skal realiseres, som det var
tilfældet med hhv. Københavns Madhus som udviklere og centralkøkkenet i De
Gamles By som udfører, kan der opstå en udfordring i forhold til det pågældende
køkkenpersonale og ledelsen af køkkenet. Et nyt koncept vil ofte kræve, at der
skiftes spor, og at man skal være åben over for at gøre noget andet end man plejer.
Forudsætningen er klare udmeldinger og krav om forandringsvilje, ikke mindst hvis
køkkenet er sat i verden med en anden opgave.

··

At skulle gennemføre en anlægs- og byggeproces, der på halvandet år involverer
omkring 50 lokale enheder (skolerne, nogle med flere boder), fire forvaltninger,
eksterne arkitekter, involvering af brugere, udbud af udstyr og et helt nyt udtryk,
er åbenlyst et stort arbejde, der kræver klarhed og stor målrettethed samt smidigt
samarbejde, hvis forsinkelser eller store fordyrelser skal undgås.

En så kompleks organisering i
kombination med produktudvikling og konceptgenerering koblet
til intentionen om at skabe innovation og forandring i et offentligt
system, er langt lettere at formulere i en redegørelse end at føre
ud i virkeligheden.
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··

Udvikling og udbud inden for samme tidsramme. Til den nye skolemad skulle der
udvikles og nyudbydes transport, emballage, IT-systemer, pakkemaskiner mv.
Dertil skulle der ageres inden for de eksisterende fødevareaftaler samtidig med,
at der opstod et behov for udvikling af helt nye produkter. Det kræver smidighed,
indsigt, stort overblik og kommunal vilje at se muligheder inden for systemet.

··

Implementering af et helt nyt og mere gennemgribende skolemadskoncept kræver
vilje og såvel menneskelige som økonomiske ressourcer på den enkelte skole. Skal
det lykkes samtidig med skolesammenlægninger og besparelser, som tilfældet
var i København, kræver det stor opmærksomhed omkring, at begge forhold skal
sameksistere på de pågældende skoler.

··

Så længe skolemaden ikke er obligatorisk, men et tilbud der skal sælges, er det
en udfordring for både det kommunale system og skolerne at tænke skolemaden
som forretning. Skal skolemaden blive en succes, er det en forudsætning, at den
tænkes som en forretning i konkurrence med gaden, dårlige madpakker eller slet
ingen mad. Alle er enige om, at skolemaden ikke sælger sig selv – men der er ingen
kultur for, hvordan man skal arbejde med salget.

··

Sidst men ikke mindst var et projekt, der ville være nyskabende både mht. organisering, kvalitet og kultur i sig selv en udfordring, hvor modpolerne ofte blev praksis/økonomi/drift overfor nytænkning og kvalitetsudvikling. At skabe forandringer i
det offentlige er som bekendt en stor opgave.

EAT – Den nye københavnske skolemad – kort fortalt
Selve udviklingsarbejdet er beskrevet nøje i de følgende kapitler. Nedenfor
følger en kort beskrivelse af konceptet.
Ny Skolemad til de københavnske skoler fik navnet EAT og blev fra august
2009 lanceret på 45 skoler. Dertil blev der, som beskrevet i Redegørelsen
iværksat Madskoler på seks skoler, hvoraf den første åbnede i 2008.
EAT er et fælles kommunalt skolemadskoncept, der sælges til alle elever via
forudbestilling på nettet. Konceptet er tænkt således, at maden udbringes

Klistermærkelykke
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til indskolingen, mens mellemtrinet og udskolingen selv henter maden i skoleboden. EAT-boderne er efter kommunens ønske så vidt muligt pengeløse.
EAT har sit eget selvstændige brand, som går igen på menuplaner, T-shirts,
i skolebodens udseende, personalets beklædning, på emballage mm. EAT
bruges både som logo og navn og indgår i vendinger som ’EAT dine lektier’,
’EAT eid, ’EAT this’, ’Kiss my EAT’ mfl. Skolerne kan arbejde videre med anvendelsen af logoet i udsmykning af skolebod/lounge, på plakater mv. Logo
og grafik er desuden gennemgående i alt formidlingsmateriale.
EAT er frisklavet mad produceret i et stort EAT-køkken. Den er bygget op
om et system, hvor de mest sårbare produkter færdigtilberedes på skolerne, hvor også dagens menu varmes og samles. Maden består af komponenter af hhv. færdigforarbejdet kølemad og forbehandlet, men rå råvarer
i bulk. EAT emballeres og pakkes centralt i bulk med hhv. fem og ti portioner. På den enkelte skole udportioneres EAT i specieldesignet engangsemballage, der både er indbydende og nedbrydeligt.
EAT-boden er basen for det daglige arbejde og salg. Det er primært elever
i udskolingen, der på skift driver skoleboden i det daglige med hjælp fra
voksne. Skolen fastlægger selv, hvordan og af hvem opgaverne i skoleboden løses. Skoleboden drives de fleste steder af en køkkenansvarlig normeret til tre timer om dagen og en EAT-lærer med en time i et fællesskab
med de store elever, kaldet EAT-crew. Skolen får tildelt midler til aflønning
af dette personale. De store elever er med til at anrette og færdiggøre maden og sørger for, at den bliver bragt ud til de små klasser, så de ikke skal
bruge spisefrikvarteret på at stå i kø.
De store elever har deres egen EAT-lounge, hvor de kan spise EAT eller
madpakker og samtidig være sig selv. Mellemtrinet må komme og købe/
hente deres mad i boden, men som udgangspunkt ikke opholde sig i loungeområdet. Nogle skoler har valgt mellemtrinnet til at arbejde i boden,
hvorfor de også har lov til at være i loungen.

EAT er frisklavet mad produceret i et stort EAT-køkken. Den er
bygget op om et system, hvor de
mest sårbare produkter færdigtilberedes på skolerne, hvor også
dagens menu varmes og samles.
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Ved lanceringen var konceptet aldersdifferentieret. Dvs. at maden til hhv.
indskoling, mellemtrin og udskoling var forskellig og forbeholdt denne
gruppe af elever. Maden til de små var kold og bestod af fingermad anrettet i en såkaldt Bento-boks – en japansk madkasse inddelt med rum. Karakteristisk for maden til de små var, at den var gennemskuelig og enkel.
Maden til mellemtrinnet var varm, lidt mere sofistikeret og smagsmæssigt
mere sammensat, men ikke så kulinarisk udfordrende som maden til udskolingen. Mængdemæssigt var og er der stadig forskel på antal kalorier,
alt efter hvilket klassetrin maden er rettet mod. Den kolde mad til indskolingen blev af forskellige grunde relativt hurtigt afskaffet.
I dag kan alle elever vælge imellem to forskellige menuer, ”EAT-medium” og
”EAT-large” samt dagens sandwich. Salg på dagen er muligt, så længe der
er mad på disken og eleven har en konto. Der er tre årlige menuer, der ruller over en periode på 4 uger. Menuerne er sammensat på ugebasis af hhv.
en vegetardag, en fiskedag, tre dage med kød (svinekød, okse, kalv, lam
og kylling). De dage, hvor der er svinekød på en menu, er den alternative
menu uden, ligesom det er muligt at købe en sandwich. Køber man EAT en
gang imellem, koster et måltid 24 kr., dertil findes to typer af abonnementer, hvor et måltid koster hhv. 19 eller 22 kr. Priserne var for alle køb indtil
foråret 2013 1 krone lavere.
Salgets historie 2009-2012
I EAT er salget målestok for succes. Forstået på den måde at meningen
med skolemaden er, at så mange børn som muligt spiser maden. Målet
har fra starten været, at 25 % dagligt skulle spise EAT – det er bevillingen
regnet udefter, og det er typisk den kapacitet skolernes køkkener har.
I dag er der EAT-salg på 32 skoler og 35 skoleboder. I diagrammerne nedenfor ses udviklingen i salget af EAT ud fra den gennemsnitlige daglige
salgsprocent pr uge. Tallet udtrykker, hvor stor en andel af eleverne, der
dagligt køber skolemad i løbet af en given uge. Ikke alle børn køber EAT
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hver dag, derfor dækker tallet over en langt større procentdel af skolernes
elever, der over en uge spiser et måltid EAT. Ved lanceringen af EAT i 2009
lå den gennemsnitlige salgsprocent for skolerne i gennemsnit på cirka
3,5%. I 2010 nåede salget op på næsten 15% og i 2012 lå det på lige over
20% (jf. figur 1). Konkret betyder det, at der i gennemsnit blev solgt 1200
måltider om dagen fordelt på 43 skoler i 2009, mens der i dag (2013) sælges gennemsnitlig 3800 måltider om dagen, og 4500 på de dage, hvor der
er favoritter på menuen, fordelt på bare 32 skoler.

Gennemsnitlig salgsprocent

Figur 1 · Gennemsnitlig daglig salgsprocent per uge årligt
2009-2012
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Figur 2
1 · Udviklingen i salget fra 2009 til 2012
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I figur 1 og 2 ses udviklingen i
salget af EAT ud fra den gennemsnitlige daglige salgsprocent pr
uge. Tallet udtrykker, hvor stor
en andel af eleverne, der dagligt
køber skolemad i løbet af en given
uge. Det store dyk midt på året
skyldes nedtælling til sommerferie.
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På trods af en træg start langt under de forhåbninger Københavns Madhus havde på skolemadens vegne, er salget steget støt og nogle år endda
mere end støt. Figur 2 overfor gengiver udviklingen i den gennemsnitlige
daglige salgsprocent fra 2009 til 2012 og mønsteret i salget. Den største
stigning ses i sommeren 2010, hvor EAT blev ”re-lanceret” via en skolemadskampange. Sommeren efter blev der lanceret endnu en skolemadskampagne, og her kan man igen se en stor stigning. For flere tal, salgssammenligninger mv. se bilagsrapporten.
Salgskampagner og lukning af skoler
I 2010 blev der lavet besparelser på børne- og ungeområdet i København.
Som en del af en større pakke blev det også besluttet at gennemføre besparelser på skolemaden på 5 mio. kr. Frem for at skære på kvaliteten af
EAT blev besparelsen effektueret ved at lukke EAT på nogle af skolerne.
Således var der 20 af kommunens folkeskoler, der ikke længere kunne
sælge EAT. Seks af disse meddelte selv, at de ikke længere ønskede EAT
af forskellige grunde, fem havde endnu ikke en åben EAT-bod og endelig
var der ni af de dårligst sælgende EAT-skoler, der gerne ville have fortsat,
men blev lukket i forbindelse med besparelserne. For et koncept som EAT
var det afgørende, at det ikke var kvaliteten af selve konceptet man rørte
ved i udførelsen af besparelserne. Det havde været meget vanskeligt at
tilbagerulle sådanne forringelser, hvorimod det er langt lettere senere
igen at åbne lukkede enheder. Dertil kan kvalitetsbesparelser være starten på en ond spiral, der også mindsker kundegrundlaget.
På de nuværende EAT-skoler er salget meget forskelligt. Som beskrevet
flere steder i de følgende kapitler var der ikke afsat noget større markedsføringsbudget ved EAT’s opstart. Ikke desto mindre blev det hurtigt
klart, at uden salgskampagner var det vanskeligt at hæve salget eller at
få nye kunder i butikken. Madpakken og gadens tilbud er hårde konkurrenter.

Uden salgskampagner var det
vanskeligt at hæve salget eller at
få nye kunder i butikken. Madpakken og gadens tilbud er hårde
konkurrenter.
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Via midler fra Direktoratet for FødevareErhverv var det i 2010 muligt at
gennemføre en salgskampagne med titlen EAT fra jord til skolebod med
fokus på økologi. Kampagnen omtales senere i rapporten, men det skal her
nævnes, at den beviste, at salget kunne skubbes betragteligt (se figur 3).
Kampagnen viste også, at mangelfuld information om EAT og bestillingssystemet havde forhindret mange i at blive kunder. Kampagnes ophør førte
derfor ikke til et faldende salg, som det ellers ofte ses ved opmærksomhedsskabende initiativer.
Figur 3 · EAT, Salgsudviklingen 2011, salgsprocent, total

Figur 3. Effekten af skolestartskampagnen bliver tydelig, når
man ser på udviklingen i salgsprocenten i f.eks 2011.
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Skolemad bare til de velstillede?
Som en del af Redegørelsen var der fokus på, at den nye skolemad kunne få
en social skævhed, idet 19-24 kr. kunne være for meget for de fattigste familier. Dette blev bl.a. formuleret i en henvendelse til den daværende Familie- og
forbrugerminister med en opfordring til på landsplan ”at skabe de nødvendige
økonomiske forudsætninger og sikre skolemaden som et sundhedsfremmende
virkemiddel” herunder at give ’madbilletter til særligt trængende elever. En af
målsætningerne for det nye koncept blev overfor de københavnske politikkere
formuleret på lignende vis: ”De socialt dårligt stillede elever, og børn der ikke
får mad med hjemmefra, får dagligt mad i skolen”.
Dette sociale initiativ blev af økonomiske grunde ikke en del af den store
skolemadsbevilling i 2007, men er efterfølgende muliggjort som pilotprojekt,
hvor der fra 2010 til 2012 har været givet tilskud til skolemad på seks skoler.
Pilotprojektets resultater var så gode, at det politisk i efteråret 2012 er vedtaget, at 2000 af kommunens fattigste børn får adgang til skolemad gratis
eller til nedsat pris fra 2013. Dette beskrives nærmere i kapitel 11.
Dagens EAT organisation
I dag er organiseringen af skolemaden langt mere simpel end i 2009. Centralkøkkenet i De Gamles By producerer ikke længere ældremad, men er
blevet en del af Børne- og Ungdomsforvaltningens driftsorganisation og i
den forbindelse omdøbt til EAT-køkkenet. Der er ansat en ny køkkenchef, der
har ansvaret for, at den daglige produktion lever op til konceptet, overholder
økonomien og i øvrigt fastholder og udvikler EAT. Skolerne har ansvaret for
den lokale drift af EAT og EAT-økonomien i forhold til deres udgifter – samt
forholdet mellem køb og salg på den enkelte skole. Københavns Madhus
medvirker fortsat med rådgivning i forbindelse med menuplanlægning og
har ansvar for kvalitetssikring i EAT-køkkenet. Dertil rådgiver Københavns
Madhus stadig forvaltningen mht. indretning af nye skoleboder, og står for
salgs-kampagner, rådgivning af skolerne og f.eks. efteruddannelse af køkkenpersonalet.

EAT it
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Essentielt i en hver skolemadsordning står selvfølgelig maden – sådan er
det også i EAT! Det politiske udgangspunkt for at ville en ny skolemadsordning i København havde sit udspring i ambitionen om at skabe landets
bedste skolemad – og en skolemad man som politiker kunne være bekendt
både kulinarisk og ernæringsmæssigt. Drivkraften i Københavns Madhus
var dertil at vise, at sund skolemad er forretningsmæssigt muligt, men
også at det sunde ikke udelukker højt kulinarisk niveau. Mad bliver først
til ernæring, når den er spist. En væsentlig forudsætning herfor er, at den
skal være indbydende at se på, smage og dufte godt.
Ernæringen og den kulinariske kvalitet var netop nogle af de væsentligste
kritikpunkter ved KØSS og andre skolemadsordninger og en sådan kritik
forpligter i forhold til nyudvikling. Kravene i Redegørelsen var: ”Maden i det
nye skolemadskoncept skal leve op til de officielle ernæringsanbefalinger.
Det er en stor udfordring, men ellers ryger en af de vigtigste pointer ved at
bruge ressourcer på skolemaden. Det er en kulinarisk udfordring på en fleksibel måde at omsætte de officielle ernæringsanbefalinger til dejlig mad”.
Allerede i Redegørelsen sættes der således fokus på det skisma, der kom
til at præge hele produktudviklingen af EAT herunder dele af samarbejdet
f.eks. med fadderne. Nemlig udfordringen med både at ville leve op til de
offentlige anbefalinger og samtidig insistere på en holistisk tilgang, hvor
der er fokus på helheden, og hvor sund mad ikke kun kan og skal defineres
af de enkelte ernæringsmæssige detaljer og beregninger.
Når vi i dag kort skal sætte ord på den madmæsssige side af EAT omtaler
vi EAT-menuerne som nydansk mad, produceret med respekt for råvarerne. Der er plads til såvel frikadeller og svinekæber som nudelsalat og
kylling i karry. EAT er hele frokostmåltider. Dvs. køber du EAT, kan du ikke
nøjes med brød, slippe for det grønne eller kun vælge pizzaslices. Menuerne udvikles på baggrund af børnenes ønsker og smag uden at gå på
kompromis med ønsket om at give kulinariske udfordringer og maddannelse. Og så er det selvfølgelig sundt.

Mad bliver først til ernæring, når
den er spist. En væsentlig forudsætning herfor er, at den skal
være indbydende at se på, smage
og dufte godt.
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EAT – mad fra store gryder
EAT er skolemad produceret centralt i meget store gryder, men med det
ultimative krav for øje, at det skal ske med garanti for en tilhørende høj
kulinarisk standart. Det må ikke kunne smages, at maden produceres i
flere tusinde portioner, og målet var at gøre en dyd ud af denne ’næstbedste løsning’. EAT’s produktionskoncept hviler på princippet om, at der skal
være så kort vej som mulig fra råvarer til servering. Fra centralkøkkenet
udportioneres EAT derfor i bulk (bakker) og sendes ud til skolerne på køl,
men den endelig sluttilberedning og den sidste ’håndspålæggelse’ først
sker i skoleboderne. Dette modsat KØSS, hvor skolernes eneste opgave
var genopvarmning, og hvor maden allerede blev portions-portioneret i
centralkøkkenet.
Der er tre menuer pr skoleår: Efterår, vinter og forår, og hver især afspejler
de råvarer og retter typisk for den gældende årstid. I EAT følges ernæring,
kulinarisk kvalitet og økologi ad. Variationen i retter og råvarer er med
til at skabe sunde måltider. Eksempelvis er der krav til menuerne om, at
tilberedningsformen på grøntsagerne i retterne skal variere, kød kan være
hakket, men skal også optræde i hele stykker. Der er både en fiske-og en
vegetardag på menuen hver uge osv. EAT lever op til de officielle ernæringsanbefalinger, men giver plads til afvigelser ind imellem, hvis retten
kræver det. I EAT ses ernæringen over tid og ikke kun med udgangspunkt i
det enkelte måltid. Alle disse elementer beskrives mere nærgående i dette
kapitel.
Det svageste led
Hovedudfordringerne ved at producere mad til mange med centralkøkkenet i den ene ende og sluttilberedning af maden på skolerne i den anden
er at bibeholde smagen og følelsen af frisklavet mad. For at imødekomme
produktionens udfordringer er der arbejdet intensivt med udvikling af
produktionsformen herunder de enkelte led i kæden frem til sluttilberedningen. Identifikationen af svage led i forhold til den kulinariske kvalitet
har haft særlig opmærksomhed og været med til at forme konceptet. I EAT

Køkkenmedarbejder i EAT-køkkenet

Skolemadssatsning 2007 - 2013 · Københavns Madhus · side 35

Kapitel 4 · Maden

Garanteret høj kulinarisk standard
bliver de fleste komponenter lavet centralt: Gryderetter, sovse, frikadeller,
salater mv. Retter og råvarer, der ikke egner sig til genopvarmning udelukkes derfor enten fra menuen eller lægges ud til tilberedning i EAT-boden.
Ris, nudler, pasta, kartofler og fisk kommer f.eks. ud til skolerne rå og
koges, steges eller bages lokalt. Lasagnen ’bages’ på skolen. Nogle salater
bliver først vendt med dressing umiddelbart før servering, sandwich kommer som enkeltdele og samles på skolen osv.
En sådan bevidst arbejdsdeling sikrer et kulinarisk væsentligt højere
niveau end det normalt ses i centralproduceret kølemad, men også en stor
afhængighed af at kunne kvalitetssikre denne sidste ’håndspålæggelse’
så godt som muligt. Ligeledes kræver modellen vigtig koordinering mellem
menuplanlægning og skolernes produktionskapacitet, her særligt ovnkapaciteten der er en begrænsning i forhold til, hvor mange komponenter,
det er muligt at genopvarme eller tilberede fra bunden den pågældende
dag.
Et svagt led ved en central produktion af denne størrelsesorden er desuden at skabe ejerskab for såvel produktet som konceptet. Personalet
i det store køkken ser ikke de spisende, og ude på skolerne skal de køkkenansvarlige og eleverne servere og tage ansvar for mad, som andre har
lavet. Denne udfordring er, som det går igen i rapportens kapitler, søgt
afhjulpet via stærkt fokus på brand, driftsikre manualer for EAT-boderne
samt ejerskabsskabende rammer og aktiviteter på skolerne.
Ens ovne og opvarmningsguider
Alle EAT-boderne er indrettet med det samme udstyr. Centralt står den
store konvektionsovn, der både kan dampe, stege, opvarme mv., hvortil
der er udarbejdede guider til opvarmning og anretning med bage-, kogeog stegetider. Logistikken i opvarmning og tilberedning på skolerne er
planlagt i skemaer, der følger dagens menu. Den køkkenansvarlige ved
herved i hvilken rækkefølge de forskellige komponenter skal i ovnen, tages
ud, stilles i varmekasserne osv. sådan, at det hele er færdig til anretning og

Anretningsguiderne er et vigtigt
arbejdsredskab og omdrejningspunkt i at få logistikken til at glide
og det bedst mulige produkt ud til
kunderne
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udportionering, når eleverne kommer ned for at hjælpe, og klokken ringer til
spisefrikvarter. Opvarmningsguiderne, der er en væsentlig del af menuudviklingen, kombineret med de køkkenansvarliges rutiner og erfaringer, er et
vigtigt arbejdsredskab og omdrejningspunkt i at få logistikken til at glide og
det bedst mulige produkt ud til kunderne.

Opvarmningsguiderne er et vigtigt
arbejdsredskab og omdrejningspunkt i at få logistikken til at glide
og det bedst mulige produkt ud til
kunderne
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Den kulinariske kvalitet
Både i Redegørelsen og i faddernes betingelser for at arbejde med det
nye skolemadskoncept var der formuleret en række dogmer, der skulle
forme opskrift- og menuudviklingen. Disse skulle sikre, at særligt det
kulinariske udtryk blev væsentligt anderledes end det hidtil var set i
dansk centralt produceret skolemad. Skolemad i verdensklasse var bag
kulisserne den kulinariske ambition, og ved at stille klare og regelsatte
krav til menuerne forsøgte udviklerne at fastholde kompromisløshed:
··

Maden skal afspejle årstiderne i forhold til valg af råvarer og karakteren af
retterne

··

Maden skal fremstilles af råvarer af høj og økologisk kvalitet

··

Der skal primært anvendes friske uforarbejdede råvarer

··

Der skal så vidt muligt bruges danske råvarer

··

De færdige måltider skal afspejle, at de anvendte råvarer er af høj kvalitet

··

Maden skal være en kombination af kendte retter og retter, der udvider børnenes horisont i forhold til madkultur

··

Maden skal være en kombination af noget trygt og udfordrende

··

Maden skal afspejle nordisk madkultur og rumme et udsyn til resten af verden

··

Maden skal tilpasses målgruppens smag, ønsker og kulturelle værdier

··

Det skal være muligt for alle børn at spise sig mæt uafhængigt af, hvilken kulturel baggrund de har

Sæson og variation
Sæson og friske råvarer går igen i formlen for højere kulinarisk kvalitet.
Ud over de bæredygtige og økonomiske begrundelser hænger dette
krav i en kulinarisk kontekst sammen med muligheden for råvarer,
der smager af mest muligt. Dertil giver et fokus på årstidernes skiften
automatisk variation i menuen. I dag kan alle fødevarer skaffes hele året
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fløjet ind fra nær og fjern, hvilket i princippet gør det muligt at køre med den
samme menu året rundt. At fokusere på årstiderne ligger derfor også i tråd
med EAT’s ønske om, at skolemad ikke blot handler om mætte maver, men
ligeså meget om muligheden for at give maddannelse til den opvoksende generation – Forståelsen af jord til bord tankegangen og årstidernes betydning
for udvalg af råvarer og retter.
Råvarer
Råvarer er et af de ord, der nævnes flest gange i principperne bag den kulinariske kvalitet. Dette fordi, at råvarevalget er første skridt for at sikre kvalitet.
Rigtig mange storkøkkener, køkkenet i De Gamles By anno 2007 ingen
undtagelse, bygger på stor anvendelse af hel- og halvfabrikata for at lette
arbejdsgangene i køkkenet. En af de første og store opgaver i forbindelse
med udvikling af EAT, der ikke forløb uden sværdslag, var derfor at få halv- og
helfabrikata ud og råvarer ind med alle de udfordringer det medfører – fagligt, pladsmæssigt, økonomisk osv. Og det arbejde gør i dag EAT til en anderledes centralproduktion end de gængse.
Står menuen på kylling i karry vil et naturligt valg i storkøkkenregi f.eks. være
at købe færdigplukket kyllingekød. Set med EAT´s øjne er dette ikke en mulighed. Dels er det ikke muligt at købe plukket kyllingekød, hvor dyrevelfærd
har været prioriteret. Dertil falder de eksisterende produkter på smag og
konsistens. Løsningen blev derfor at købe hele kyllinger hjem, koge og plukke
dem. Et valg og en procedure som centralkøkkenet i starten fandt urimeligt
besværligt, men en praksis der i dag også har bredt sig til produktionen af
ældremad – alene af den grund, at det er så tydeligt, at kvaliteten og det kulinariske udtryk i retten er langt bedre end noget halvfabrikata kan leve op til.
Krydderiblandinger som karry, garam masala og asiatisk karrypasta, der
normalt, også i de fleste private husholdninger, købes på glas laves i dag fra
bunden af friske råvarer, der i centralkøkkenet skylles, hakkes og snittes.
Det samme gælder for køkkenets brug af krydderurter, der alle er friske og
håndplukkes i køkkenet.

De kogte kyllinger pilles f.eks til kylling i karry, i EAT-køkkenet

Skolemadssatsning 2007 - 2013 · Københavns Madhus · side 39

Kapitel 4 · Maden

Garanteret høj kulinarisk standard
Grundet de store mængder grøntsager, der indgår i skolemadsproduktionen, har det ikke været muligt at tage alle grøntsagerne hjem i uforarbejdet tilstand. Løsningen har været at få en stor del af det grønne friskskrællet og præcist udskåret direkte fra leverandøren. Dette har krævet
en meget tæt dialog med grossisterne om særlige (rå) udskæringer mv.
så opskriften og det visuelle udtryk ikke skal tilpasse sig grossisternes
udvalg, men omvendt. Dette tætte parløb med leverandørerne udfordres,
når, indkøbsaftalerne er i udbud/skal fornyes, hvilket fornyeligt har været
tilfældet i Københavns Kommune. Køkkenets indkøbere skal så starte
forfra for at få netop de leverancer, der matcher det daglige behov og de
kulinariske krav. Men når det fungerer og børnesygdommene er udryddede, er det netop sådanne produktkrav, der gør det muligt at producere
mad i rigtige store mængder, der i udtryk ligner og smager som en langt
mere håndholdt produktion.
Smag
Når man producerer mad i meget store portioner, er det helt almindeligt,
at opskriften ses som en endelig formel på, hvordan retten skal produceres og smage. En af de medarbejdere kokkene og fadderne mødte i De
Gamles By i 2007 forklarede således, at hun før EAT ikke smagte på den
mad, hun producerede, fordi hun alligevel ikke måtte ændre på opskriften.
I udviklingsarbejdet med personalet blev det derfor vigtigt at tillade, at de
nylærte kulinariske kompetencer måtte bruges, sådan at personalet i forhold til den enkelte komponent i EAT kan tage det rette ejerskab og have
forståelse for råvarernes forandring gennem året.
Råvarer er til forskel fra mange hel- og halvfabrikataer ikke standardiserede størrelser, og det er derfor nødvendigt at kunne justere smag og
konsistens undervejs og ved tilsmagning, når produktet er færdigt. Et af de
meget vigtige punkter i forhold til arbejdet med EAT’s kulinariske kvalitet i
centralkøkkenet blev således at få køkkenet til at tage ansvar for den kvalitet maden forlod køkkenet med, ikke kun i en fødevaresikkerheds- eller
ernæringsmæssigforstand, men også når det kom til smag. En gulerods-

Grøntrummet i EAT-køkkenet

Skolemadssatsning 2007 - 2013 · Københavns Madhus · side 40

Kapitel 4 · Maden

Garanteret høj kulinarisk standard
suppe lavet af sommergulerødder indeholder mere sødme, end når den
laves om vinteren. Det er derfor nødvendigt, at personalet i centralkøkkenet ikke bare tilsmager maden, men også har mulighed for at tilføje nye
smagskomponenter alt efter, hvordan råvarerne smager.
Er man ikke vant til at tilsmage maden, er det ikke bare noget man lige
gør. Det kræver, at man lærer hvad man skal smage efter, hvordan man
justerer herpå, og ikke mindst dagligt husker, hvem man laver mad til.
Men ligesom køkkenpersonalet skulle lære nye tilgange til mad, skulle
produktudviklingsteamets kokke også opøve en forståelse af, hvad store
gryder gør ved smag, konsistens og udseende i forhold til de opskrifter, der
var udviklet i testkøkkenet. Klassiske tilberedningsformer som sautering,
braisering og dampning er vanskelige og gøres anderledes i et centralkøkken, der primært har steamere (kogekar) til at koge i og hvor kipstegeren
ofte overtages af ovnene. Brugen af hård blæsekøl til nedkøling af mad gav
dertil den udfordring, at smagen ”forsvandt” i kølerummet. Det skulle der i
tilsmagningen tages højde for, sådan at retterne blev tilsmagt til at smage
af ”for meget” frem for ”lige tilpas” osv.
Alle retterne blev dertil evaluereret i fællesskab af Madhusets kokke og
køkkenpersonalet i De Gamles By, hvor kokkene over gryden satte ord på
smagen, sådan som de tænkte den skulle ende. Det kan være meget svært
at beskrive, hvordan en ret skal smage, det er meget nemmere, hvis man
har smagt den. Derved kunne og kan køkkenmedarbejderne senere selv
tage ansvar for den kulinariske kvalitet. Og spørger man køkkenpersonalet
har missionen bestemt båret frugt: ”Personligt lærte jeg en hel masse”,
siger Mia Røpche. Det er jo sjovere at lave mad på den måde vi gør nu, det er
hårdere, men også sjovere. Jeg har også lært en masse om sensorik og om,
hvad der passer sammen hvornår. Om surt, sødt og salt. Læs hele interviewet i bilagsrapporten.

Dagens ret i bulk, klar til at blive pakket og kørt ud til skolerne
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De konstante benspænd
Som tiden er gået er EAT’s menu-udviklere blevet en hel del klogere på
forholdene i et centralkøkken og ikke mindst, hvilke krav der stilles til en
opskrift, der skal kunne opskaleres til 3000 portioner. Det er både en fordel og en ulempe. Fordel fordi produktionsudstyret er tænkt med ind fra
staren, og en ulempe fordi de herved bevidst som ubevidst kommer til at
tage udgangspunkt i de begrænsninger, der er i køkkenet. En kok opdraget
i storkøkkendrift vil aldrig foreslå, at man selv skulle pille hele kyllinger.
Firkantet sagt, er risikoen ved at tage udgangspunkt i køkkenets begrænsninger, at maden kulinarisk såvel som innovativt aldrig kommer helt
op at flyve. For storkøkkener er ikke indrettet til råvarer. Skal de daglige
benspænd, hvor mange frustrationer de end kan koste, bibeholdes vil det
derfor være formålstjeneligt i den fremtidige menuudvikling at indlemme
nye kokke, som fordomsfrit kommer med nye opskrifter, hvor der igen,
som med den kogte kyllingen, skal findes alternative løsninger.
Menuerne
Et af nybruddene med den tidligere skolemad var, at man i EAT ikke skulle
kunne købe madkomponenter i styksalg. Målet var og er fortsat at undgå,
at den enkelte elev kan komponere sig til en usund frokost i en skolebod,
der burde garantere sund mad. Dertil er der en reel risiko for, at børn vil
vælge det velkendte, hvorfor maddannelsen vil være taberen. Køber man
EAT, kan man ikke nøjes med brød eller frikadelle, slippe for det grønne
eller kun købe kagen.
Et andet brud var, at menuerne i EAT som udgangspunkt var aldersdifferentieret mht. smag og kompleksitet. Som det beskrives nærmere i kapitel
5, blev den kolde ’bento-boks’ menu til indskolingen udfaset efter et år,
ligesom den tydelige differentiering i mellemtrinnet og udskolingen mht.
smagsmæssig kompleksitet efterhånden også blev udjævnet. Forskellen
på de to daglige menuer består i dag rent ernæringsmæssigt i mængden af
mad. Udvalget af retter, også de mere komplekse, er ens.

Firkantet sagt, er risikoen ved
at tage udgangspunkt i køkkenets begrænsninger, at maden
kulinarisk såvel som innovativt
aldrig kommer helt op at flyve.
For storkøkkener er ikke indrettet
til råvarer.
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Opskriftudvikling år 0
Står man i et spisefrikvarter og ser på den mad, der langes over disken er
det måske (og heldigvis for det) vanskeligt at forestille sig den store kompleksitet og udvikling, der ligger bag retterne og ikke mindst sammensætningen af de forskellige komponenter i hver menu. Da produktudviklingen
startede i 2007, var der ingen opskriftbase at trække på. Alt skulle opfindes dels ud fra de opstillede kriterier i Faddernes manifest (se kapitel 6)
samt de indledningsvist nævnte menu retningslinjer. Figuren nedenfor illustrerer produktudviklingens mange trin, og ikke mindst alle de steder, hvor
der var mulighed for, at retterne blev kasseret eller skudt tilbage til start.
Enten pga. af for store ernæringsudfordringer, at de ikke fungererede i stor
skala, at råvarerne var for vanskelige, for dyre eller umulige at skaffe i den
ønskede høje kvalitet osv.
Mange forskellige fagligheder, teknikker og praktikaliteter skal gå op i en
højere enhed i opskriftudviklingen, selv mener vi, at kompromisløsheden
og stædigheden i forhold til, at det skulle være muligt at tænke andre
råvarer, retter og tilberedninger ind i storkøkkendrift kan ses i de færdige
menuer, der indeholder mange, for skolemad, atypiske retter. Se et stort
antal menuer i Bilagsrapporten.

··

Opskrift ide
(råvarevalg)

··

Ernæringsberegning

··

Prisberegning

··

Opskaleringstest

··

Genopvarmningstest
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Menuudvikling i dag – At lytte, lære og fastholde
I dag råder EAT over en meget stor opskriftsamling med omkring 1400
opskrifter på komponenter og omkring 150 sammensatte menuer. En del af
arbejdet med nye menuer består af at sammensætte elementer fra denne
samling på nye måder. Få nye komponenter udvikles jævnligt for at give
variation til ’gamle retter’. Vi oplever, at elevernes madmod langsomt bliver
større, sådan at nogle af de mere udfordrende retter fra år 0, der ikke fandt
gang på jord, nu kan relanceres. Og tidligt udviklede vegetariske retter og
salater, der ikke fandt vej ud af testkøkkenet pga. råvarevalg muliggøres
af, at leverandørerne nu kan skaffe råvarerne økologisk eller med tiden er
blevet i stand til at håndtere den ønskede udskæring.
En vigtig rettesnor i udviklingen af og sammensætningen af menuerne
gennem årene har været at finde den madmæssige platform, hvor maden
er interessant for målgruppen, men samtidig på denne platform at have
mulighed for at udfordre og påvirke elevernes smagsløg. Det har taget tid at
lære en så stor målgruppe at kende, som EAT skal spænde over kulinarisk
og smagsmæssigt. Menu-udviklerne siger selv, at de med tiden er blevet
bedre til at lytte til børnenes feed-back, men samtidig givet dem et tvist,
sådan at menuerne stadig er et udtryk for maddannelse og udfordring af
de traditionelle børneklassikere. Som forklaring på, at der er kommet flere
klassikere på menuen som årene er gået, siger en af menu-udviklerne fra
Københavns Madhus: ”Børnene skal ikke ud på en madmods-mission hver
dag, de skal også have et frirum, hvor de kan lade op til at være modige”. Og
i EAT regi er et sådan frirum f.eks. tomatsuppe med tilhørende pizza-sandwich eller for de snart garvede EAT-spisere den velkendte boller i karry med
en spicy kål-råkost til.
Med årene er også sæsonerne kommet til at stå skarpere i menuerne. Menuerne udvikles forskudt af den sæson de skal repræsentere, og det kan
gøre, at fokus på den pågældende sæsons råvarer ikke er helt så skarpt,
som havde man stået midt i alle efterårets råvarer og udviklet efterårets
menu. Ligeledes dækker EAT’s menuer en længere periode end det er

”Børnene skal ikke ud på en madmods-mission hver dag, de skal
også have et frirum, hvor de kan
lade op til at være modige”.
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tilfældet for nogle af råvarerne. Spidskål har f.eks. ikke lige så lang sæson,
som den menu det indgår i, hvorfor det i opskriften undervejs ændres til
hvidkål, hvis leverandøren ikke kan levere den ønskede økologiske kvalitet.
Menuernes gensidige afhængighed
En væsentlig del af menuplanlægningen er økonomisk afbalancering.
Er det fiskedag på den ene menu kræver det et vegetarisk tilbud på den
anden, da fiskedage er dyre dage. Fiskedage kræver til gengæld overvejelser i forhold til valget af den vegetariske ret. Er ønsket, at eleverne prøver
kræfter med en ret med hvid fisk, der traditionelt har lave salgstal, skal
der ikke som alternativ menu være pasta med tomatsovs eller tomatsuppe. Og omvendt vil vi gerne igennem med en anderledes vegetarret, skal
der ikke være fiskefrikadeller eller laks på den modsatte menu. I så fald
er det måske ikke et spørgsmål om afvisning af det nye, men et tilvalg af
favoritten.
Menuplanlægningen, -udviklingen og ansvaret er i dag samlet under
samme tag som selve madproduktionen således, at EAT-køkkenet selv har
ansvaret herfor, dog med mulighed for fortsat at trække på produktudviklerne i Københavns Madhus.
Ernæringsmæssig kvalitet
Københavns Madhus er kendt, og nogen steder berygtede for, at slå på
tromme for, at god mad først er rigtig god, når den er spist, hvorfor velsmag og den kulinariske kvalitet kan vægte højere end ernæring. Vi vil
ikke se ernæring som snævre tal, men insisterer på at se sundhed som en
helhed. At sundhed i maden udtrykkes i diversitet i stedet for ensidighed, i
råvarer fremfor færdigvarer, i mæthed fremfor overspisning og i lyst fremfor forbud. Hvis sund mad kun gøres op i tal eller anbefalinger, der skal
stemme, får vi aldrig skabt en sund og livsglad spisekultur for de offentlige
måltider.

Er ønsket, at eleverne prøver
kræfter med en ret med hvid fisk,
der traditionelt har lave salgstal,
skal der ikke som alternativ menu
være pasta med tomatsovs eller
tomatsuppe.
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Når det så er sagt, er ernæring en meget vigtig del af EAT. De offentlige
ernæringsanbefalinger blev opfattet som et af de mange benspænd, der
satte rammen for det skolemaden skulle kunne. Skal kommunen kunne
forsvare at investere så store midler, som gjort med EAT, bør både den og
de forældre, der betaler for, at deres børn kan få EAT nemlig kunne regne
med, at maden er sund og passer til børnenes ernæringsmæssige behov.
Redegørelsen påpegede i forhold til de i 2007 eksisterende skolemadsordninger – den københavnske såvel som de private aktøres – væsentlige
mangler i forhold til at sikre de spisende børn et ernæringsmæssigt fornuftigt måltid mad. Problemerne var alt fra for lidt mad (for få kalorier) til
markant mangel på grøntsager, fiber mv. (se Redegørelsens bilagsrapport
samt for en kort opsummering kapitel 3 i nærværende rapport). Det var
tydelig i 2007, at man ikke kunne tage for givet, at skolemad er sund blot
fordi den tilbydes af kommunen. I Redegørelsen blev der derfor lagt særlig
vægt på, at der også i forbindelse med den ernæringsmæssige kvalitet
skulle tages aktivt stilling samt udtrykkes klare holdninger.
Anbefalingerne og EAT
Ernæring og sund mad i EAT handler både om det, der tilbydes i det daglige
måltid, der skal give eleverne energi til at gå i skole og kræfter til at vokse,
men EAT er også en mission om at skabe nye spisevaner. Vaner, der på
sigt, vil være en investering i bedre folkesundhed. Som nævnt indledningsvis i kapitlet insisterede udviklingsteamet på, at EAT skulle være alsidig og
attraktiv, hvorfor det ikke alene gav mening at sammensætte menuerne
ud fra skemaer og ernæringsmæssige skrivebords-kalkulationer. Man
skal blive mæt hver dag, men i EAT ses ernæring ikke kun via den enkelte
servering, men også over en uge.
EAT’s ernæringsgrundlag bygger rent fagligt på De Nordiske Næringsanbefalinger 2004, Fødevarestyrelsens ernæringsanbefalinger til sund
skolemad 2008, Anbefalinger for den danske institutionskost 1999 og De 8
kostråd.

EAT-transportkasser
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Fødevarestyrelsen offentliggjorde i foråret 2009 ”Ernæringsanbefalinger for
skolemad”, der både indeholder konkrete ernæringsanbefalinger og vejledninger vedr. skolemaden. Københavns Madhus havde på det tidspunkt længe
været i gang med produktudvikling af EAT, og vi arbejdede derfor ud fra et
ernæringsgrundlag, som blev fastlagt i konstruktiv dialog med bl.a. Fødevarestyrelsen. Se en sammenligning mellem de officielle anbefalinger og EAT´s
ernæringsgrundlag under ernæring i bilagsrapporten.
Ernæring pr måltid og anbefalingerne set over en uge
Kombinationen af ernæringsanbefalingerne og den kulinariske velsmag
nævnes også i faddernes manifest: ”Maden skal forene kravet om velsmag
med moderne viden om folkesundhed og trivsel”. For at kunne leve op til såvel faddermanifest som ernæringsanbefalinger og skabe den rette balance
af sundhed og velsmag, blev det besluttet, at EAT’s energifordeling skulle
ses som et gennemsnit over en hel uge frem for at hver enkelt ret skulle
afstemmes stramt efter ernæringsanbefalingerne. Det gav mulighed for,
at der enkelte dage bliver plads til retter, der f.eks. er mere fedtholdige end
anbefalet så som ungarsk gullash med gratineret kartoffelmos eller æggekage med bacon. Den fleksibilitet et ugentligt syn giver frem for daglige
anbefalingsmæssige ernæringsgennemsnit, øger kokkenes mulighed for at
skabe kulinarisk velsmag og variation og fremmer børnenes maddannelse. I
bilagsrapporten under ernæring findes ernæringsberegninger på alle retter
i en given menu. Her er ligeledes markeret hvilke, der falder over eller under
anbefalingerne.
I forhold til den konkrete fordeling af mængder og sammensætning af hver
enkelt menu har den såkaldte ”Y-tallerkenmodel” med fordelingen af grøntsager, kød og kartofler/ris/pasta mv. været rettesnor.
Ernæringsmæssige pejlemærker
Omsætningen af de ernærings- og anbefalingsmæssige krav i kombination
med de kulinariske målsætninger for EAT er udover anvendelse af kostberegningsprogrammet Dankost primært sket med udgangspunkt i følgende

Høns i asparges med kartofler og yoghurt pana cotta med
rababer
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pejlemærker. Og det er til stadighed disse ernærings- og variationsmæssige omdrejningspunkter, som menuerne skal kunne leve op til:
··

Grøntsager vejer mindst en tredjedel af et dagligt måltid

··

Kartofler mindst to gang om ugen

··

En vegetarisk dag om ugen

··

Fisk en gang om ugen – ufravigeligt også selvom det er hårdt ved budgettet

··

Variation i kødtyper – Gris, fjerkræ, lam og okse/kalv

··

Max en dag med hakket kød om ugen

··

Mættet fedt maks. 10 energiprocent af det totale energiindhold

··

Raffineret sukker (tilsat sukker) maks. 10 energiprocent af det totale energiindhold

··

Gennemsnitligt 30 energiprocent fedt over en uge

··

Gennemsnitligt 15 energiprocent protein over en uge

··

Gennemsnitligt 55 energiprocent kulhydrat over en uge

··

2-3 ’festdage’ pr. menuperiode, disse dage må afvige på ernæring og pris, dog
skal der være mad nok i energi og mængde.

Et andet udgangspunkt har været, at ernæringskrav og retningslinjer for
mængder og energifordeling skal være nemme at forholde sig til, både
når der produktudvikles, når maden skal produceres, og når forældre og
elever skal bestille maden. Helt grundlæggende skal skolemaden sikre,
at eleverne får mad nok, så de har energi til at lære, lege og udfolde sig.
Et måltid EAT skal dække minimum 25 % af det daglige energiindtag.
Dette betyder konkret, at følgende retningslinjer skal gælde for hvert
måltid og altså ikke gennemsnitligt over en ugemenu:
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··

Minimum 2100 KJ og 400 g pr måltid for medium-menuen

··

Minimum 2550 KJ og 500 g pr måltid for large-menuen

I dag reguleres en del af det samlede ernæringsindhold i menuerne bl.a.
ved at det ’grønne’ tilbehør er henholdsvis energi-let eller tungt alt efter
behovet.
Indtænkes disse pejlemærker fra starten, fungerer det selvfølgelig
lettest, men særligt i EAT-udviklingens barndom, da det kulinariske og
ernæringsmæssige til tider stod stejlt overfor hinanden, var det nødvendigt med en vekslende proces, hvor en ernæringsfaglig medarbejder og
en kok i en udviklingsproces tillempede retten, så den levede op til de
ernæringsmæssige krav uden, at det gik ud over det kulinariske. Nogle
retter måtte opgives og andre tænkes helt om. Erfaringen fra den tid, og
stadig gældende i dag er dog, at ønsker man, at det kulinariske og det
ernæringsmæssige skal gå op i en højere enhed, er det vigtigt, at kokkene
bliver ved med at tænke kulinarisk, da man meget nemt blive forblændet
af tal fra et ernæringsprogram. Ligesom det er rigtigt vigtigt, at retten
efter at være blevet tillempet de ernæringsmæssige krav testes igen for
at kontrollere, om den stadig har et kulinarisk højt nok niveau.
Råvarevalg med ernæring for øje
Det er en vigtig del af EAT, at de grove grøntsager fylder mest ligesom
variation ikke kun begrundes kulinarisk, men også sker med ernæring for
øje. Fuldkornsprodukter prioriteres og brødet i EAT har f.eks. fuldkornsmærket, men der er også plads til hvid pasta eller hvide ris, hvor det ud
fra kulinariske eller smagsmæssige overvejelser er at foretrække. Ligesom at der i EAT bruges smør frem for margarine f.eks. til kager.
Det søde element
Mange skolemadsordninger opererer med fredagskage eller mulighed
for tilkøb af mysli-barer, kiks mv. Dette er ikke muligt i EAT. Men det søde

Persisk lam med ris og gulerodssalat med koriander
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findes. Der er plads til et sødt element som tilbehør til en menu max to
gange pr menu periode. Her følger der sammen med hovedretten en dessert eller noget til den søde tand: En lille muffin, et lille stykke kvalitetschokolade, frugtgrød, en sesambar, nødder/rosiner overtrukket med mørk
chokolade eller lign. Når det søde punktum indgår i en EAT-menu er det
som en del af den samlede energimængde svarende til anbefalingerne og
ikke udover. Ligesom det i hyppighed langt fra forefindes på linje med den
tidligere omtalte ’fredagskage’.
Disse elementer vækker til tider stor debat, oftest som del af diskussionen
om, hvorvidt det offentlige skal være bidragsyder til børns i forvejen for
høje indtag af søde sager. At det søde element findes i EAT skyldes ønsket
om maddannelse og en kulinarisk argumentation om, at børn også når det
kommer til det søde, skal lære, at der findes kvalitet, samt at måltider en
gang imellem afsluttes med et sødt punktum. Ligesom sæson er vigtigt i
hovedretterne tænkes det også i det søde element bl.a. i maddannelses
øjemed. F.eks. udtrykt i rødgrød med fløde, rabarber- eller blommemuffin,
æble-crumblekage, hindbær og hyldeblomst osv. Råvarer som nogle EATbruger her møder for første gang i deres liv.
De sultne drenge
I forhold til ernæring og ideen om, at god mad først er rigtig god, når den er
spist, er ’mad nok’ et fænomen, der ofte fylder i diskussionerne om EAT.
En af grundtankerne i maddannelse er, at børnene skal vænne sig til at
spise flere grøntsager i andre variationer end de måske kender hjemmefra, og det afspejles i EAT’s menuer. Det falder ikke altid i alle børns smag,
hvorfor der naturligt vil være dage, hvor børnene ikke spiser al den mad
de får serveret, og derfor ikke energimæssigt vil få ’mad nok’.
På skolerne tales der ligeledes en del om de store drenge, der ikke bliver
mætte. Måske fordi de vælger medium ud fra lyst og derfor ikke får den
større mængde energi, som de ville have fået ved at vælge large. Måske
fordi de ikke spiser alt tilbehøret eller grundet manglende morgenmad el-

Udportionering - det søde punktum til dagens menu
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ler formiddagsmellemmåltider reelt er meget sultne, når de når frokost. I den
fremtidige udvikling af EAT er dette blandt fokusområderne. Det kunne f.eks.
være ved at knække koden for at sælge forskellige størrelser af de samme retter, så både store og små får den mængde mad de reelt kan spise. Rent praktisk er det pt. en logistisk udfordring i forhold til antallet portioner pr. bulk fra
centralkøkkenet, udportionering i boden osv.
Økologi og bæredygtighed
Allerede i KØSS var økologi en del af dagsordnen, og med den københavnske
målsætning for økologi i de offentlige køkkener på 75 % inden 2011, stod den
økologiske dagsorden også central i udviklingen af EAT.
Dertil stillede fadderne i Redegørelsen følgende krav vedr. bæredygtighed:
”Faddergruppen har som betingelse for deres medvirken stillet krav om, at det
kød, der anvendes kommer fra dyr, der har levet under optimale betingelser i
forhold til dyrevelfærd. Dette krav betyder, at man ikke kan vælge at indkøbe
det billigst mulige kød inden for de 25 % råvarer, der ikke er økologiske. Der skal
også tages hensyn til bæredygtighed, når der vælges fisk. De udryddelsestruede
arter undgås, og i videst muligt omfang vælges leverandører, der kan dokumentere bæredygtige fangstmetoder”.
Som konsekvens af dette arbejde er en meget stor del af halv- og helfabrikata
blevet udskiftet med produkter eller elementer lavet fra bunden. Dels for at
kunne gøre det økologisk, men også af økonomiske grunde sådan, at det økologiske overhovedet er muligt. Når økologi bliver rettesnoren stiller det dertil
store krav om omstillingsparathed i køkkenet. En konsekvent dansk sæsontænkning betyder f.eks., at det er nødvendigt særligt mht. frugt og grønt undervejs i menuerne at ombytte nogle af råvarerne f.eks. som nævnt spidskål til
hvidkål. Den samlede økologiprocent i EAT var ved udgangen af 2012 på 72 %.
Kød
I menu-udviklingens barndom blev alle opskrifter kalkuleret med 100 % økologi. Herved blev det tydeligt om råvarerne kunne skaffes, og hvad merudgif-
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ten ville være, hvis alt var økologisk. I denne øvelse viste det sig hurtigt, at
nogle råvarer var sværere at skaffe end andre, ligesom at prisforskellene
mellem økologisk og konventionel var meget forskellig, alt efter hvilket
produkt der var tale om. For eksempel var halalslagtet økologisk eller dyrevelfærdssikret kød ikke på markedet. Og det er stadig en af de afgørende
grunde til, at kødet i EAT stadig ikke er økologisk.
En af faddernes kongstanker i forhold til kød var, at valget skulle ske med
dyrevelfærd for øje også selv om økologi ikke var muligt. EAT-køkkenet er
selv på det rene med, at det er en vigtig dagsorden, som de meget gerne vil
prioritere og også har fokus på, men de nuværende økonomiske rammer
gør det til en vanskelig øvelse at leve op til dette punkt.
Da den københavnske målsætning for økologi er at nå 90 % i 2015, vil det
for EAT kræve, at der for alvor sættes ind på at gøre mere af kødet økologisk f.eks. ved, at mængden af kød i retterne nedsættes samt, at leverandørerne af halalslagtet kød udfordres på økologien. Frem til da skal der
findes en løsning, således at kødet som minimum er dyrevelfærdsmæssigt
forsvarligt.
Grøntsager
Køkkenet i De Gamles By havde i 2007 kun et meget lille grøntrum, hvilket
gjorde håndteringen af økologiske grøntsager besværligt og dyrt. Råvarer,
der normalt ikke var dyrere f.eks. frisk grønkål blev det pludselig, da det
var nødvendigt at få hjem vasket. I dag er køkkenet indrettet med et lidt
større grøntrum, hvor det er muligt at håndtere skylning samt flere typer
af udskæringer end tidligere. Dette sammen med et tæt samarbejde med
grøntgrossiten om flere friske skrællede grøntsager og særudskæringer
gør, at økologiprocenten på grøntsager i dag oppe på mindst 75 %.
Bæredygtige fisk
Hvor det økologiske kød er en stor udfordring, er faddernes krav om
bæredygtige valg, når det kommer til fisk indarbejdet i menuerne. Det er

Afvejning af de hjemmekogte kødboller til Boller i Karry i EATkøkkenet
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således ikke muligt at få torsk udenfor torskesæsonen eller tun overhovedet i EAT. At det ikke er fuldstændig gennemført ses mht. laks, der er i den
gule zone med prædikatet ’tænk dig om’ på listen over truede fiskearter fra
WHO, men som altså fra tid til anden er et finde i EAT menuerne. Dette til
meget stor glæde for eleverne, hvorved Fødevarestyrelsens anbefaling om
ugentlig fisk på menuen til gengæld opfyldes.
Madkulturen og de etniske spiseretninger
De københavnske folkeskoler rummer en stor kulturel mangfoldighed af
børn fra mange forskellige lande med lige så forskellige madkulturer. Allerede i Redegørelsen var der gjort mange tanker desangående og vigtigst
er italesættelsen af balancegangen mellem at ville tilfredsstille alle og
samtidig ikke blive så forfladiget, at det i sidste ende ikke tilfredsstiller
nogen: ”Udfordringen handler om ikke at vælge den laveste fællesnævner
for at gøre alle tilfreds, med den konsekvens, at maden bliver kedelig, men
at finde en vej hvor de fleste finder maden attraktiv og i øvrigt har valgmuligheder. En af valgmulighederne skal være at vælge madpakken den dag, hvor
maden ikke falder i ens smag”.
Halal og svinekød
At de fleste skal kunne spise maden betyder, at alt kød i EAT med undtagelse af svinekød er halalslagtede. Men i samme åndedrag, at der også er
retter med svinekød på menuen lige fra svinekæber, gris i sur/sød sovs til
den velkendte frikadelle. Disse dage er der altid et alternativ i den anden
menu. Herved afspejler menuerne og råvarevalget den multikulturelle
sammensætning, der ses blandt eleverne i de københavnske folkeskoler,
men understreger samtidig, at den maddannelsesrejse, som EAT gerne vil
sætte eleverne ud på, ikke på forhånd har dømt nogle madkulturer eller
råvarer ude.
Maden skal smage
Ser man hen over skoleårets skiftende menuer er kendetegnet, at de
indeholder elementer af fortid, nutid og fremtid. Det være sig retter fra

”Udfordringen handler om ikke at
vælge den laveste fællesnævner
for at gøre alle tilfreds, med den
konsekvens, at maden bliver kedelig, men at finde en vej hvor de
fleste finder maden attraktiv og i
øvrigt har valgmuligheder. ”
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det danske køkken, men også inspiration fra forskellige verdens køkkener,
som det indiske, det nordafrikanske, det amerikanske mfl.. Det er en klar
intension at gøre de forskellige retter så autentiske som overhoved muligt. Så ingen eksotiske retter i dansk udgave eller danske frikadeller med
spidskommen. Maden skal smage som det køkken den repræsenterer.
Derved afspejler maden det multikulturelle med respekt for alle kulturer.
Mange af de skolemadsordninger, der blev testet i forbindelse med Redegørelsen var meget neutrale i smagen, og det reagerede det nedsatte børne-smagepanelet på. I EAT smager maden af noget og i mange retter, er
der fuld knald på krydderierne. Det er også maddannelse, at kylling i karry
smager af karryens mangfoldige krydderier, at chili brænder på tungen, og
at en dansk frikadelle med kartoffelsalat er rund og mild i smagen. Derved
ikke sagt at det ikke også giver udfordringer f.eks. i form af henvendelser
fra forældre til de yngste børn, der synes maden er for stærk – se endvidere kapitlet om madddannelse.
Uddannelse og efteruddannelse af centralkøkkenet og
skolebodsansvarlige
Ud over det kulinariske, kvalitetsmæssige, ernæringsmæssige, økologiske
og økonomiske fokus ved udvikling af EAT blev faglighed og opkvalificering
af eksisterende faglighed anset som essentielt igennem hele processen,
således stod der i Redegørelsen: ”Det er en forudsætning, at personalet
i det produktionskøkken, der skal producere maden, kommer igennem et
forløb, der skærper forståelsen for god madkvalitet, og hvordan en sådan
fremstilles”.
De folk der arbejder i køkkenet har været på en rejse, og laver i dag en helt
anden slags mad, end den de fremstillede i KØSS og på mange måder
en helt anden slags mad med en helt anden tilgang, end man ofte møder
det i offentlige centralkøkkener. Der arbejdes i dag med stor respekt for
råvarerne, smag og hinanden, og der er skabt en stor stolthed for den mad,
som også deres egne børn hver dag spiser i skolen.

Håndholdt chili-rensning i EAT-køkkenet
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Til hjælp for de skolebodsansvarlige er der som beskrevet udviklet guides,
men guides og vejledninger gør det dog ikke alene. Praktisk oplæring af de
køkkenansvarlige har derfor også fra starten været prioriteret højt. Nøglen
til et veltilberedt EAT-måltid er de skolebodsansvarliges viden, kendskab
og praktisk erfaring med dagligdagen i EAT-boden. De første kurser for
køkkenansvarlige havde en varighed på op til ni dage heraf fire dage i skolernes EAT-boder med reel sidemandsoplæring. Alt dette for at sikre, at de
køkkenansvarlige var bedst muligt klædt på til opgaven, dels som garanter
for gode måltider og dels som de første ambassadører på skolerne. Relationerne mellem medarbejderne i Københavns Madhus og de nye køkkenansvarlige var og er en forudsætning for at kunne overkomme de naturlige
startvanskeligheder og det fremtidige ejerskab til EAT.
Danmarks bedste skolemad?
Centralt i enhver skolemadsordning står maden, men centralt bag maden står mennesket, både dem der producerer og dem, der skal spise.
Vi mener selv, at man i EAT kan smage, at der er mennesker bag maden,
ligesom vi med rette mener, at de mange kulinariske, ernærings- og råvaremæssige overvejelser, der ligger til grund for udviklingen af maden i EAT
har gjort skolemaden i København til mere og andet end den skolemad,
der kunne fås her og andre steder i Danmark anno 2007. Et højt kulinarisk
niveau kræver konstant opmærksomhed, og på nogle områder er heller
ikke EAT i mål endnu, men den mad eleverne dagligt møder på skolerne
mener vi med rette, kan stå på mål for de fordringer, der blev stillet i såvel
Redegørelsen som i faddernes manifest ikke mindst i forhold til kravet om
at forene det sunde og kulinariske med velsmag og nydelse.

EAT-bod ansvarlig, Strandvejens skole
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De ansatte i EAT-køkkenet anno 2012
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I langt de fleste skolemadsordninger er der kun den samme type og
mængde af mad at vælge imellem, hvad enten man er 7 eller 15 år. Er der
en differentiering, gælder den typisk kun mængden. Den københavnske
skolemad KØSS, og sikkert også størstedelen af de private aktører på
markedet i 2007, havde svært ved at få de store elever til at bruge ordningen. Et bud på en af grundene kunne være, at mad, der ikke differentierer
i forhold til smagspræferencer og kompleksitet, ikke appellerer lige meget
til både små og store elever. Dette var en af tankerne bag den aldersdifferentierede tilgang til skolemaden i København, som blev præsenteret i
Redegørelsen: ”Konceptet vil via mad målrettet til tre aldersgrupper tage
udgangspunkt i elevernes behov og særlige krav og ønsker. Det vil både sikre
en optimal ernæring, hvor maden er tilpasset børnenes behov på de forskellige alderstrin, og vigtigst, at madens kulinariske linjer kan gøres dristigere
og mere nyskabende end et fælles tilbud til alle.”
Begrundelsen for at aldersdifferentiere maden i EAT tog yderligere udgangspunkt i to aspekter:
··

Det madpsykologiske/-sociologiske aspekt – hvordan har forskellige aldersgrupper det med hvilken mad, hvem vil spise hvad, hvilke ydre faktorer spiller ind og
hvorfor

··

Skolelivsaspektet – den naturlige inddeling i indskoling, mellemtrin og udskoling
og disse grupperingers forskellige behov i forhold til at føle sig godt tilpas

Disse overvejelser var dels inspireret af de mange skolemadserfaringer,
der var samlet i Københavns Madhus, men også af tilsvarende analyser af
skolebørns forhold og ønsker til skolemad, som Antropologerne.com havde
lavet i forbindelse med Food+lab, fødevareindustriens store skolemadssatsning fra 2006.
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Et tredelt tilbud
Udgangspunktet for udviklingen af det nye kulinariske koncept var således, at skolemaden skulle forandre sig afhængigt af, om man var barn
i indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen. Maden skulle være
forskellig, og rammerne omkring måltiderne og elevernes rolle skulle ligeledes udvikle sig undervejs. Følgende er tanker og ambitioner beskrevet i
Redegørelsen for hhv. maden og rammerne for måltidet.
Indskolingen (0.-3.klasse)
”Eleverne i indskolingen har brug for fællesskab og tryghed i forbindelse
med måltiderne. Det behov imødekommer det nye koncept ved, at der
udvikles en menu, der er enkelt anrettet og nem for børnene at håndtere.
Maden er gennemskuelig, enkel og består primært af ”fingermad”. Eleverne
spiser deres daglige frokost sammen, som udgangspunkt i klasserne, med
en lærer, der påtager sig rollen som vært. Der udvikles en ’værtskabspakke’
med både vejledning og inspiration til lærerne, men også en dug, lys og
servietter, der helt praktisk skal bruges til at danne rammen om et hyggeligt
måltid. Maden bliver leveret til klassen af det ansatte personale eller af de
elever, der passer skoleboden.”
Mellemtrinnet (4.-6.klasse)
”Eleverne på mellemtrinnet sætter pris på orden, renhed og enkelhed, og de
værdsætter fortsat ro, når de spiser. Mange vil gerne spise relativt hurtigt
for at kunne lege mest muligt. I slutningen af mellemtrinet vil der naturligt blive mere behov for social ageren omkring måltiderne, og de største
vil trække mere og mere ud af klasserummet. (…). I dette alderstrin bliver
maden lidt mere sofistikeret og mere sammensat rent smagsmæssigt, da
aldersgruppen er mere åben over for nye kombinationer. Behovet for madro imødekommer det ny skolemadskoncept ved, at eleverne fortsat spiser
sammen i klasserne, og ved at læreren fortsat er vært ved måltidet.”

Skolemaden skulle forandre sig
afhængigt af, om man var barn i
indskolingen, på mellemtrinnet
eller i udskolingen. Maden skulle
være forskellig, og rammerne
omkring måltiderne og elevernes
rolle skulle ligeledes udvikle sig
undervejs.
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Udskolingen (7.-9.klasse)
”De store elever vil gerne have god tid til at spise, de vil gerne spise for sig selv og
ikke nødvendigvis i klasselokalerne. De store elever har som udgangspunkt relativt sjældent madpakke med, og mange køber derfor mad på skolen eller uden for
skolen. Måltidernes sociale side handler for denne aldersgruppe meget om, hvem
der spiser sammen med hvem. (…) Maden bliver [til denne gruppe] målrettet de
stores elevers smag, og der lægges vægt på, at maden er moderne og kan spises
’på farten’. For at imødekomme de store elevers ønske om eksklusivitet, får de
mulighed for at indrette deres egne spisemiljøer. (…). Det vigtigste er, at det er
elevernes eget sted, at de store elever selv er hovedarkitekter på indretningen og i
øvrigt selv bestyrer boden.”
Fingermad og overskuelighed
Mindre portioner, mindst 1750 kilojoule var indholdet i de ’bento-bokse’, der
blev udviklet til de mindste klassetrin. Maden i disse madkasser var kold mad
velegnet til at spise med fingrene, overskuelig og opdelt i emballagens forskellige rum.
Som det ses af menuplanerne i bilagsrapporten afspejlede indholdet almindeligt rugbrødspålæg – leverpostej, spegepølse, rullepølse mv. og gnavegrønt,
men rummede også mere avancerede elementer såsom røget makrel med rygeostecreme, urtefrikadelle, pastasalat med græskar mm. Dog tilpasset mindre
børns smagsløg og madmod.
Indholdet i bento-boksene var, som den øvrige mad, udviklet og menuplanlagt
af kokkene i Københavns Madhus, men modsat maden til mellemtrinnet og
udskolingen blev maden til indskolingen tilberedt og færdigpakket i et privat
storkøkken på kontrakt. Kold mad er sart og har en meget kort holdbarhed,
især hvad angår udseende og appetitlighed. Maden blev pakket i de udviklede
EAT-bakker, der fungerer fint som tallerkner, men mindre godt som transportemballage over længere tid. F.eks. sugede materialet fugten ud af maden. Det
medvirkede til at udtørre maden og give den et kedeligt og til tider uappetitligt
udtryk.

Udportionering af den kolde fingermad til indskolingen i de
særlige bentobokse. Foto: Plan2Plast
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Da kontrakten med den eksterne leverandør udløb efter et halvt år, blev
det besluttet at lade den kolde mad udgå. En af grundene hertil var ovennævnte udfordring en anden var, at der kort forinden var givet valgfrihed
mellem menuerne. Nu kunne de små elever også købe de menuer, der var
udtænkt til mellemgruppen og de store elever – og omvendt. Denne valgfrihed resulterede i indskolingen i et massivt ryk fra den kolde mad over til
den varme.
I de københavnske daginstitutioner får langt de fleste børn varm mad
flere gange om ugen. Om det var denne vane, der trak eleverne (og deres
forældre) over til den varme mad, da muligheden bød sig, om indskolingsmaden var for kulinarisk ringe eller blot lignede de madpakker forældrene
selv kunne levere og derfor ikke ville betale for, kan vi desværre kun gisne
om. Tesen om, at små drenge bare gerne vil have en spegepølsemad, blev
aldrig for alvor afprøvet. Omvendt er indskolingen i dag EAT’s største og
mest loyale kundegruppe. Det kunne tyde på, at maden til denne aldersgruppe ikke behøver være så gennemskuelig og enkel som først antaget.
Mere herom i kapitel 13.
Medium både i størrelse og smag
Energimæssigt består en portion medium af 2100 kilojoule. Hvor maden til
indskolingen skulle være meget tryg, var udgangspunktet, at medium menuen skulle udfordre eleverne lidt mere på madmod og maddannelse, men
stadig ”smage som mors mad”. Menuerne bestod derfor i de første par år
også af en del velkendte retter som boller eller kylling i karry, frikadeller
med kartoffelsalat mv.
Som tiden gik og menuvalget blev givet frit, blev det dog tydeligt, at eleverne primært gik efter det, de kunne lide den pågældende dag og ikke ud fra
mængden af mad eller de madmodsmæssige tanker bag menuen. Medium
i dag adskiller sig derfor ikke i typen af retter fra large jf. kapitel 4 – eneste
forskel er mængden.

Tesen om, at små drenge bare
gerne vil have en spegepølsemad,
blev aldrig for alvor afprøvet.
Omvendt er indskolingen i dag
EAT’s største og mest loyale kundegruppe.
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Large i konkurrence med gadens tilbud
Menuerne til udskolingen var på tegnebrættet tænkt som konceptets mest
avancerede både mht. sammensætning, typer af retter og smagskompleksitet. Desuden får man den største mængde mad ved valg af udskolingens
menu, 2550 kilojoule, eller large som den hurtig blev kaldt. Hvor medium i
udgangspunktet skulle smage af mors mad, var det tanken, at large skulle
inspireres af det etniske gadekøkken og retterne være mere eksotiske og
avancerede, også for at pirre til elevernes maddannelse og mod i forhold
til ukendte retter. Large-menuen bestod derfor i EAT’s barndom af en stor
variation af etniske køkkener – asiatisk, indisk, mellemøstlig, afrikansk
osv., blandet med en del af de velkendte danske retter som boller i karry,
fiskefrikadeller og pasta med kødsovs. I dag går denne kombination igen
både i medium og large.
Menuvalg anno 2013
At alle klassetrin i dag spiser på kryds og tværs af EAT’s to menuer, og at
forskellene på menuerne, som konsekvens heraf, i dag er minimale, kan
for så vidt kaldes for et nederlag for ideen om aldersdifferentieret skolemad. I praksis er der i dag både madmodig og mere tryg mad på begge
menuer. Måske var tanken og ideen for tænkt. Måske er elevernes faktiske
handlinger udtryk for, at selv om analyserne var baseret på børnenes egne
udsagn og adfærd, så holder de ikke nødvendigvis i praksis, fordi det er
lysten, der driver værket, og de fleste skifter mellem menuerne efter egne
smagsløg. Det er formentlig vigtigere for børnene, om maden ser appetitlig ud, dufter godt, smager godt, om vennerne spiser den eller forældrene
har besluttet sig for den, end om den på papiret er for avanceret for det
pågældende alderstrin i forhold til madmod og smagskompleksitet. Pernille Skjødt, en af fadderne til EAT, udtrykker denne observation således:
”I starten var vi meget usikre på, hvad børn spiser, og hvad de kan lide.
Skrækscenariet var jo, at der ville være protestoptog, og at ingen ville kunne
lide maden. Men i dag kan jeg jo se, at det primært handler om tillid, og at
maden skal smage dejligt. De kan jo sagtens spise både fennikelsalat og
grøntsagsremoulade, når det kommer til stykket.”

Pita med marineret kylling og bulgursalat
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Statistisk set bliver der solgt flest EAT-medium til netop 0.-6. klasserne,
mens salget af de to menuer måske mere overraskende fordeler sig lige,
når det kommer til udskolingseleverne.
Salg af varme retter 2011*

Salg til 0.-6. klasses elever

Salg til 7.-10. klasses elever

EAT-medium

188.259 stk.

57.290 stk.

EAT-large

121.053 stk.

57.240 stk.

*Fordelingen er stort set den samme anno 2013.

På trods af sammenfaldet i typen af retter mellem medium og large, sådan
at det reelt kun er energimængden der adskiller dem, anses det stadig
som vigtigt, at der er et valg mellem to typer menuer pr dag. Dels er vi i
dag vant til at have valgmuligheder, og dels giver de to menuer mulighed
for individuel differentiering i forhold til madmod og kulturelle ønsker eller
behov, hvad der måske er endnu vigtigere. Ideelt set burde begge menuer
komme i to størrelser til to priser, sådan at den sultne 9. klasses dreng, der
vælger boller i karry fra medium-menuen også kan blive mæt.
Aldersdifferentierede rammer
I Maria Bruselius-Jensens undersøgelse af skoleelevers oplevelse af
mad og måltider i skoler med madordninger ”Når klokken er halv 12 har vi
spisning” fra 2007 undersøger hun bl.a., hvordan oplevelse af skoleboden
som et positivt eller negativt sted både hænger sammen med elevens
egen alder, men også alderen på de elever, der betjener boden. Overordnet
oplever de små elever ofte en vis angst for de større elever, der står i boden, hvilket kan påvirke deres oplevelse af at stå i kø og bruge boden. De
store elever i Bruselius-Jensens undersøgelse, dvs. de 6. klasser, der har
ansvaret for boden, synes omvendt, at det værste ved at stå i skoleboden
er de små elever, der ikke kan beslutte sig hurtigt nok, og i det hele taget
bare er små og irriterende.

Skolemadssatsning 2007 - 2013 · Københavns Madhus · side 62

Kapitel 5 · Aldersdifferentierede madtilbud
Menuer til indskoling, mellemtrin og udskoling
Lokal erfaringerne fra en del skoleboder var desuden, at de helt store elever
ikke synes, det er særlig interessant at blive betjent af mellemtrinet, hvilket
netop ikke gør boden attraktiv for de store set op imod at kunne forlade skolen
i spisefrikvarteret.
Med dette in mente blev de aldersdifferentierede rammer i Redegørelsen og
efterfølgende i EAT udtænkt både i forhold til de fysiske rammer og den måltidskultur maden skulle indtages i: Indskolingseleverne får den bestilte mad
bragt op i klassen, hvor den bliver spist sammen med klassekammeraterne under opsyn af en lærer, der også fungerer som vært, og som er med til at skabe
den gode stemning. Mellemtrinet skal selv hente deres mad i skoleboden, men
spiser stadig i klassen. De store elever har fået ansvaret for skoleboden og desuden deres eget spiseområde, kaldet EAT-lounge, som de selv har været med
til at indrette – læs mere i kapitlerne om branding, ejerskab og de store elever.
Idealerne møder virkeligheden
EAT var som beskrevet allerede i idefasen tænkt som mere end blot mad,
derfor fyldte virkeliggørelsen af de bedst mulige rammer for måltidet meget i
udviklingsfasen, men også i implementeringen og arbejdet med skolerne. Hele
arbejdet med udformning og indretning af de særlige EAT-boder og lounges
er eksempler på dette tankesæt, og hvordan det er ført ud i livet. Og særligt
denne del, der oven i købet er blevet en vigtig del af EAT’s branding, er endt
med at være meget tæt på de oprindelige tanker.
Differentieringen mellem hvem, der må komme i boden og hvem, der får
maden bragt, fungerer i det store hele som udtænkt. Især er der store fordele
ved, at de små klasser kan bruge hele deres spisepause på at spise i stedet
for at skulle stå i kø, ligesom alle i klassen kan spise samtidigt og sammen,
hvad enten de får EAT eller har madpakke med. Det er forskelligt fra skole til
skole, hvorvidt mellemtrinet selv henter maden i boden eller får den bragt,
men disse elever spiser oftest maden i klasserne. Således har EAT formået at
knække koden med de lange køer i spisefrikvarteret, som mange skolemadsordninger lider under.

Elever i kø
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I forhold ideen om at det er udskolingseleverne, der skal stå i boden, så
det derved bliver mere attraktivt for deres klassekammerater at bruge boden, er erfaringerne derimod, at flere skoler har ’genindsat’ 6. klasserne i
boden, dog ofte i kombination med de ældre klassetrin. Som det beskrives
i kapitel 13 er det erfaringen fra flere skoler, at eleverne er mere motiverede for at arbejde i boden, når de ikke har deres fokus på den netop
opnåede ’udgangstilladelse’. Flere lærer mener desuden, at særligt 8. og 9.
klasserne bør prioriterer eksamensforberedelse og andet fagligt arbejde.
Idealerne om, at alle måltider bør have et værtskab har også i praksis vist
sig vanskeligt. Særligt at få italesat og tydeliggjort meningen og betydningen af disse idealer, således at de involverede lærere tager ejerskab for
ideen. Som det beskrives i kapitel 14 om maddannelse er dette budskab
og de tilknyttede rekvisitter de første år druknet i praktik i forhold til overhovedet at få implementeret EAT på skolerne. Typisk er frokosterne ude
i de mindste klasser fortsat som hidtil – nu bare også med EAT sammen
med madpakkerne.
Loungeområderne, der var der var det nye i forhold til aldersdifferentierede rammer omkring mad og måltider, har til gengæld på mange skoler
vist sig at leve op til ideen om samlingssted. Erfaringsvis har de givet nye
muligheder på skoler, der traditionelt ikke har haft et spiseområde, og
herfra kan en ny måltidskultur på sigt spire frem.
Fra ide til virkelighed
Med udgangspunkt i punktet om aldersdifferentiering både i mad og rammer og de erfaringer der hidtil er gjort, kunne en nem konklusion være,
at særligt mht. maden, men til dels også rammerne viste virkeligheden
sig ikke at ’bide’ på behovet for aldersdifferentiering. I forhold til begge
områder er der dog elementer, der har vist sig at være rigtig set – at de
små ikke skal bruge tid på kø, at elevinddragelse når de store skal skabe
deres eget sted giver værdifuldt engagement, at lounge-tanken har givet
de store elever deres eget sted, som de sætter pris på, at der udvikles

Indgang til EAT-bod og lounge på Vanløse skole
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betydeligt mere kulinariske interessante menuer, når ”one size fits all” ikke
er udgangspunktet eller målet, at ernæringen er lettere at sikre, hvis der
differentieres bevidst på antal kalorier osv.
Konklusionen på trods af de fejlslagende erfaringer er også stadig, at der
er stor forskel på de tre målgrupper f.eks. i forhold til mad- og smagspræferencer, rummet, værtskabet, hvem der vælger/betaler for maden
osv. Vores påstand er således også stadig, at rammerne, mulighederne og
behovet for at skabe en bedre og aldersdifferentieret mad- og spisekultur
fortsat er til stede, måske skal det bare gribes an på en anden måde set
ud fra de erfaringer vi har i dag.

Der udvikles betydeligt mere kulinariske interessante menuer, når
”one size fits all” ikke er udgangspunktet eller målet, at ernæringen er lettere at sikre, hvis der
differentieres bevidst på antal
kalorier osv.

Skolemadssatsning 2007 - 2013 · Københavns Madhus · side 65

EAT-lounge på Heiberg Skole
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Fra første færd var vi i Københavns Madhus bevidste om at skulle vi have
held med at skabe ny Skolemad, var det afgørende med stærke og kreative kræfter omkring projektet. Vilje og solide erfaringer gjorde det ikke
alene. Meget kunne gå galt, og mange kompromisser kunne blive indgået
i ’realismens navn’, f.eks. i forhold til madkvaliteten i centralkøkkenet, når
økonomien trykkede eller skolerne vred sig i vanens magt. En slags kreativ
tænketank kaldet faddergruppen med det formål at holde skolemadsfanen høj igennem processen skulle derfor stå Københavns Madhus og
kommunen bi.
At være fadder var en forpligtigelse overfor ideen, men også en kvalitetsgarant i den forstand at skulle de udvalgte faddere stå ved projektet,
skulle projektet omvendt leve op til faddernes afgivende løfte og ’holde
vand’. Fadderne har været med på sidelinjen både i produktudvikling og
implementering. Gruppen, som vi skylder stor tak, bestod af: Nikolaj Kirk
(kogemand mm.), Mikkel Maarbjerg (kok), Helle Brønnum Carlsen (lærer,
Ph.d., lektor på Zahles Seminarium og madanmelder), Pernille Schiødt
(kok og madskribent) og Ole Poulsen (kok og hjemkundskabslærer).
Faddergruppens faglige spændvidde matchede den dagsorden og kulturændring, Københavns Madhus ønskede at skabe med det nye skolemadskoncept. Dels skulle der produktudvikles et koncept med høj kulinarisk
kvalitet, og dels skulle der fokus på maddannelse og kulturen omkring
spisning i skolerne.
Konkret har faddernes opgaver været at:
··

Finde frem til – sammen med Københavns Madhus, hvordan ideerne fra Redegørelsen kunne omsættes i stor skala

··

Udvikle en række opskrifter og menuer, der skulle lægge linjen og gælde for EAT’s
første tid
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··

Indgå i samarbejdet med køkkenet i De Gamles By, hvor de løbende deltog i møder,
arbejdsdage mv.

··

Indgå i udviklingen af brand

··

Tænke maddannelse ind i konceptet

··

Bruge sig selv ved lanceringen

Design guides

Vetoret
Valget af faddere frem for konsulenter var bevidst. Københavns Madhus
ønskede mere end gode råd og opskrifter. Vores ambitioner krævede
nogen, der var villige til både at formulere stærke kvalitetsparametre for
projektet og til at kæmpe for deres gennemførelse bagefter. Den rolle krævede eksterne folk med pondus nok til, at også kommunen ville lytte. Men
omvendt krævede det også fra Københavns Madhus og kommunens side
afgivelse af en stor portion magt og vetoret, og det skal ikke være nogen
hemmelighed, at denne konstellation indimellem holdt hårdt.
Trods det bevidste valg omkring faddere frem for konsulenter var konsekvensen og rækkevidden af netop sidstnævnte måske ikke tænkt helt til
ende. Nikolaj Kirk formulerer det således: ”De [skolemadsteamet i Københavns Madhus] syntes, vi var nogle krukker og meget besværlige. Men det
er da klart. Inde i Madhuset kan der have siddet en medarbejder og arbejdet
på ernæringsberegninger i 14 dage (…), og så kommer vi og siger, at det er
spild af tid og noget vrøvl. Det er jo en potentiel gift. Men samtidig fandt vi ud
af, at det nok også skyldtes, at Madhusets medarbejdere ikke havde fået at
vide, at vi havde den vetoret, som vi havde lovning på.”
Fadderne tog opgaven meget seriøst, og det røde vetokort blev trukket et
par gange. Veto-retten er dog overvejende blevet brugt konstruktivt, således at deres indvendinger eller alternative ideer har ført til nye arbejdsmetoder og skabt en forpligtelse til at finde andre veje og løsninger end de
gængse og dermed fastholde både retningen og fadderne.

EAT plakat

EAT - Mad til københavnske skoleelever / Københavns Madhus / e-Types 2009
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Faddermanifestet
Som grundlag for opgaven formulerede faddergruppen et Faddermanifest
til Redegørelsen. Heri opstillede de de fordringer og krav, der var afgørende for, om de kunne og ville stå faddere for den kommende skolemad.
Desuden var faddermanifestet et udtryk for den aftale, der skulle overholdes, hvis fadderne skulle stå bag ordningen.

		
Faddergruppen finder tiden inde til at skabe et nyt og
stærkere mad tilbud til Københavns folkeskoler.
Vores forudsætning for at kunne stå fadder er:
1. Maden skal vare frisk, enkel og bestå af minimum 75
pct. økologiske råvarer
2.

Kød, fisk og fjerkræ skal have høj dyrevelfærd og
trivsel, gerne økologi

3. Københavns skolemad skal afspejle Danmarks
skiftende årstider
4. Gastronomisk skal maden være velsmagende,
maddannende, varieret, tidssvarende og tage hensyn
til Københavns forskellige kulturer
5. Maden skal forene kravet om velsmag med moderne
viden om folkesundhed og trivsel
6. Maden skal være af ernæringsmæssig høj kvalitet

Fadderne for den københavnske
skolemad udformede i 2007 et
manifest med krav til indhold og
kvalitet af den kommende skolemad.

7. Det er en forudsætning, at personalet i det produkti
onskøkken, der skal producere maden, kommer
igennem et forløb, der skærper forståelsen for god
madkvalitet, og hvordan en sådan fremstilles
8. Designet af konceptet udtrykt i madpakker, meals,
bentobox, folder og pjecer skal være tidssvarende og
med et helhedsindtryk, ligesom det kendes fra førende
brands
9. Skoleboderne skal have et løft og suppleres med et
spisemiljø. Eleverne skal selv gøre lokalet til deres og
til et sted, hvor de kan føle sig hjemme og med glæde
indtage et måltid mad
10. Der skal udvikles et pointsystem, der giver eleverne
øko nomisk motivation og lyst til at sælge skolemaden
til deres kammerater
Pernille Schiødt, Nikolaj Kirk, Ole Poulsen,
Helle Brønnum Carlsen og Mikkel Maarbjerg, juli 2007
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Faddermanifestet har gennem hele udviklingsforløbet været brugt som en
enkel rettesnor i den meget komplicerede produktudvikling og konkrete
implementering. Ideer og konkrete forslag blev testet op mod faddermanifestet, der var et fint og enkelt redskab til at holde alle på sporet. I det
konkrete udviklingsarbejde viste faddermanifestet med sine lidt luftige
dogmer sig dog også at have sine begrænsninger, ikke mindst i forhold til
det ernæringsmæssige. Særligt Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjergs mente,
at løsningen var ”at maden burde underlægges en række mere luftige dogmer ud fra princippet om, at maden lider under at blive målt og vejet”, mens
det kommunale krav naturligt var, at den skulle leve op til de offentlige
ernæringsanbefalinger.
Kompromiset blev EAT’s egen tolkning beskrevet i kapitel 4 og bilagsrapporten. Pernille Skjødt husker denne udfordring således: ”Altså, alle retterne skulle en tur gennem regnemaskinen, og for mig var det lidt af en killer
i begyndelsen. Jeg skulle både stå på mål for det kulinariske og samtidig
have det til at passe ernæringsmæssigt. Sådan havde jeg aldrig lavet mad
før, og det var rigtig svært.” Netop denne konflikt er også et eksempel på,
at nogle af de udfordringer og potentielle konflikter som med rette skulle
have udfoldet sig mellem EAT og Fødevarestyrelsens anbefalinger kom til
at være indlejret i udviklingsopgaven personificeret af fadderne og deres
afgivne ’løfter’, og det var kilde til store frustrationer hos alle parter. Se
hele fadderinterviewet i bilagsrapporten.
Fadderne og køkkenets dannelsesrejse
Fadderne havde som iboende betingelse til opgave løbende at tage stilling
til, om den nye skolemad fortsat var, som de havde ønsket sig, og denne
forudsætning har ikke nødvendigvis gjort det nemmere at stå fadder.
Særligt udfordrende har det nok været for tredjeparter i samarbejdet,
f.eks. køkkenfolkene i De Gamles By, der mødte faddergruppen og deres
manifest og opskrifter i praksis, men som måske ikke helt havde Madhusets forståelse af, hvorfor faddergruppen var en nødvendighed. Følgende
er deres egen beskrivelse af samarbejdet:
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”Jeg oplevede dem som en hvirvelvind,” siger køkkenassistent Mia Røpche
og fortsætter: ”Alle deres principper og kokketing. Vi skulle til at pille hvidløgene selv, skrælle rodfrugter og lave kødboller i hænderne. Det var en stor
omvæltning, men nu kan det jo godt lade sig gøre.” Følelsen af loyalitetskonflikt var også fremherskende: ”Man føler sig nogle gange lidt som et
skilsmissebarn. Hvis jeg står med en opskrift, som Jannie [produktionslederen] har udviklet og talt igennem med os på gulvet, så kommer kokkene og
stiller en masse spørgsmål og har en masse kommentarer og vil lave en hel
masse om, og så kan man godt føle sig en smule klemt.”
Set i bakspejlet var gevinsten netop at få vendt det hele på hovedet og
tvinge køkkenfolkene ud over kanten af den sædvanlige offentlige madproduktion. Mia siger videre: ”Men det har bestemt ikke kun været skidt at
få fadderne og Madhusets kulinariske medarbejdere ind over. Arbejdsgangene har ændret sig, og det har maden også. Råvarerne er friske, og der er
ingen halvfabrikata længere”. ”Personligt lærte jeg en hel masse. (…)Det er jo
sjovere at lave mad på den måde vi gør nu, det er hårdere, men også sjovere.
Jeg har også lært en masse om sensorik, og om hvad der passer sammen
hvornår. Om surt, sødt og salt.” Den dannelsesrejse køkkenets folk har været på er således meget lig den, som skolemaden i København og de børn,
der hver dag spiser den har været igennem og fortsat er i gang med.
Og som med skolerne viste tilstedeværelse, støtte og sparring at være
værdifulde redskaber her med Nikolaj Kirks ord: ”Vi[fadderne] havde at
gøre med et kæmpe køkken, der var bange for alt det nye, så vi traf en beslutning om at komme rigtigt meget i køkkenet. Komme derud om morgenen
og hjælpe til, men først og fremmest sludre. Lære dem at kende. Finde ud
af, at Susanne kommer fra Burundi og har 4 børn og sådan noget. Få skabt
den kontakt, der er vigtig for at kunne samarbejde om at lave god mad. Det
endte med et godt og tillidsfuldt samarbejde, som forhåbentligt også kan
smages i den mad, der hver dag køres ud til tusindvis af Københavnske
skolebørn.”

Friske grøntsager til dagens produktion i EAT-køkkenet
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Nævnte stolthed deles af køkkenets folk, hvor Mia Røpche siger: ”Vi er
rigtigt tilfredse og stolte over den. Både over produktet og det store stykke
arbejde, vi har lagt i det. Vi syntes bestemt, vi lever op til de høje forventninger, der er til maden.”
Fadder eller konsulent?
Hvorvidt den beskrevne faddermodel kan anbefales, afhænger helt af opgaven. Det er krævende, både for fadderne og for dem, der ejer projektet.
I forhold til EAT er vi i Københavns Madhus dog fuldstændigt overbeviste
om, at vi aldrig var nået så langt i at nytænke skolemaden, hvis vi ikke havde haft dem og deres autoritet med os. Det er bl.a. faddernes fortjeneste,
at Fødevarestyrelsens til tider firkantede forståelse af sund skolemad ikke
uden videre blev accepteret. Det var fadderne, der fastholdt, at der skulle
være plads til det søde i menuen, og at alle retter ikke skulle indeholde lige
præcis den fedtenergi eller den mængder grøntsager, der blev anbefalet.
Gennem fadderne har det også været muligt for Københavns Madhus
at fastholde, at det var muligt f.eks. at plukke kødet af hele kyllinger og
sende rå fisk ud på skolerne til endelig tilberedning for at fastholde den
kulinariske kvalitet. Give sig måtte de dog i forhold til kravet om, at køkkenet skulle bælge friske ærter. Som det kan læses af det fulde interview
i bilagsrapporten, har projektet efterladt fadderne med vidt forskelligt
aftryk. Nikolaj Kirk omtaler det som ”den største fejltagelse i min karriere,”
og Pernille Skjødt er stolt og synes, at det ”er skide flot.” Om EAT var blevet
til det samme, hvis man havde fulgt Nikolajs retrospektive råd om, at man
skulle have holdt sig til konsulentrollen, kan der af gode grunde kun gisnes
om.
Kvalitetssikring af EAT
Konceptet med faddergruppen var som ovenfor beskrevet ikke problemløst. Meget blev vundet, men konstellationen slog også mange revner
undervejs. Udgangspunktet fra Redegørelsen om, at ”de [fadderne] vil være

Det var fadderne, der fastholdt, at
der skulle være plads til det søde
i menuen, og at alle retter ikke
skulle indeholde lige præcis den
fedtenergi eller den mængder
grøntsager, der blev anbefalet.
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en del af den løbende udvikling og kvalitetskontrol, når konceptet er implementeret”, er derfor ikke realiseret. Da EAT gik i produktion, valgte faddergruppen at opløse sig selv. En del af fadderne har siden som enkeltpersoner fulgt op og bistået med kvalitetssikring og løbende inspiration.
Konkret sker kvalitetssikringen i dag ved systematisk, daglig evaluering af
skolemaden, der udgør frokostordningen i Københavns Madhus, og gennem Køkkenløftet et vurderingsredskab udviklet af Københavns Madhus
til vurdering af offentlige måltider. Pt. er to EAT-skoler blevet vurderet,
herunder også den centralproducerede mad. Generelt får selve maden og
brugen af råvarer ganske pæne vurderinger – omkring 75 % målopfyldelse
i forhold til de opstillede parametre – hvorimod oplevelsen af måltidet og
det medfølgende værtskab kun lige sniger sig op over middel. Dette er måske forventeligt, idet de ønskede revolutioner i forhold til at sikre eleverne
gode spiserum og tid til at nyde maden, netop ikke er blevet gennemført.
Hvad bruges kvalitetssikringen til?
At kvalitetssikre et produkt der, som frisk mad, skabes på ny hver dag,
er en stor udfordring. Man skal hele tiden se på maden med friske øjne,
selvom det oprindelige produkt og koncept er ens eget. At fastholde og
sikre kvaliteten i EAT eller en hvilken som helst anden skolemad handler
først og fremmest om at ville kvaliteten. Der er ingen tvivl om, at EAT’s
kvalitet kan udvaskes såvel som udvikles. Og det handler om at finde veje
til at forhindre førstnævnte og fastholde og systematisere sidstnævnte.
Følgende er ideer, Københavns Madhus aktuelt arbejder med at realisere,
eller ideer som vi synes, kunne være spændende at udvikle.
Køkkenet og produktet:
··

Køkkenet skal selv dagligt og som en del af sit virke stå for kvalitetssikring fra
tilsmagning og råvarekontrol til fastholdelse af faglighed.

··

Der skal udvikles en metode for, at man ude på skolerne også holder øje med
kvaliteten.

Udportionering
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Der skal løbende udvikles nye retter, og der skal fastholdes og kræves retter med
kant, også selvom de måske ikke sælger så godt som dem uden.

··

Der skal i konceptet være plads til, at eleverne kan vælge det trygge, men der skal
også altid være det udfordrende på menuen.

Rammerne:
··

Sker der økonomiske besparelser i skolemaden, er det væsentligt, at det sker ved,
at færre får EAT, i stedet for at EAT gøres ringere.

··

Selvom salgstal taler deres eget sprog, bør der efterleves et princip om, at der i
hver uges menu skal være et antal retter med kant. Princippet kan med fordel vedtages, før man står i problematikken mellem madmodige retter og økonomi.

Uvildig og løbende efterkritik vha.:
··

Smagsvurdering af retterne.

··

Kulinarisk eftersyn af menuerne f.eks. via en turnus af eksterne kulinariske konsulenter.

··

Køkkenpersonalet og eleverne på skolerne, som i sidste ende har bedst mulighed
for at vurdere det endelige produkt, når det er genopvarmet, pakket og serveret.

Faddermanifestet og EAT anno 2013
Faddermanifestet var en god rettesnor under udviklingen af EAT, men som
redskab er det ikke forbeholdt udviklingsfasen. Det rummer en vis dynamik, der gør det muligt fortsat at bruge som kvalitetssikring af EAT. Derfor
er det også naturligt at spørge, om EAT anno 2013 fortsat lever op til faddernes krav for en bedre skolemad.
Det korte svar er ja, stort set, men det er et ja, der kan gradbøjes i forskellige størrelser. Der leves op til punkterne om friskhed, sæson, økologi,
kulturel mangfoldighed og ernæring. Køkkenets personale har formået at
fortsætte den håndværksmæssige dannelsesrejse, de startede på med

EAT style
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fadderne og i dag selv være drivkraften for at sætte håndværket og fagligheden i centrum. Design og brand er helstøbt som det kendes fra andre
brands, et muligt kritikpunkt kunne dog være, som det også diskuteres
afslutningsvis i rapporten, at det efter fem år er modent til en justering.
Skolebodsområderne fik også den påkrævede opmærksomhed og ombygning, men som det er tilfældet med de maddannelsesmæssige aspekter
i faddermanifestet gør et kryds på tjeklisten ikke i sig selv en stor revolution, og på begge punkter er der stadig rum for udvikling og fortsat fokus.
Der er modig mad på menuerne, men det gør det ikke alene, børnene skal
også udfordres til at prøve det, de ikke kender, så det ikke ender i skraldespanden. Konkret i forhold til faddermanifester er den store udfordring
dyrevelfærd herunder særligt det økologiske kød, der som det beskrives i
kapitel 4 er en stor omkostning og svært at skaffe halalslagtet.

Der er modig mad på menuerne,
men det gør det ikke alene, børnene skal også udfordres til at
prøve det, de ikke kender, så det
ikke ender i skraldespanden.
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Lidt provokerende kan man ud fra et kulinarisk og sundhedsmæssigt
synspunkt sige, at det eneste der er galt med McDonald’s, er maden. Markedsføringsmæssigt er det et genialt koncept, genkendeligt og appellerende ikke mindst til børn og unge, der ud over maden også forbinder det med
genkendelig emballage, slogans, overraskelser, klovnen Ronald McDonald,
legepladser mv. Tilsvarende eksempler finder man blandt enkeltstående
fødevarer som Lillebror-ost, Kelloggs, Kinder mælkesnitte og i den endnu
mere usunde genre: Kims, Coca Cola, M&M’s, Toms chokoladeunivers osv.
Brands skaber ikke sig selv, og McDonald’s-burgere ville næppe have fået
den verdensomspændende position de har, hvis ikke de var blevet markedsført intensivt med en stor mængde merchandise og tydelig reklame
med logo og genkendeligt design.
Sådanne iagttagelser er ikke nye. Der er skrevet mange bøger om succesfuld markedsføring, brandingstrategier, -teorier osv. Udgangspunktet
er selvfølgelig et gennemført produkt – der skal være noget at markedsføre – men historiefortælling, værdier og ikke mindst en stor pose penge
til at sprede budskabet spiller en væsentlig rolle. Stærke brands inden
for fødevarer rettet mod børn og unge er stort set alle i den usunde ende.
På det danske marked er det meget få sunde produkter, der har formået
at slå igennem på samme vis, hvilket i høj grad kan tilskrives mangel på
markedsføringsmidler. Et faktum, som også stort set alle sundhedskampagner rettet mod børn – og voksne er løbet ind i. De gode intentioner eller
den gode sag sælger ikke sig selv.
På lignende vis har skolemad og ikke mindst sund skolemad stået overfor
et stort problem. I konkurrence med gadens mere ’kulørte’ tilbud er skolemaden, i hvert fald hos de elever, der har tilladelse til at forlade skolen
i frikvarteret, næsten altid taberen. Trods høj kvalitet og alverdens gode
intentioner sælger skolemad ikke sig selv, medmindre den er gratis eller
nærmest obligatorisk. Eleverne skal vindes og forældrene overbevises,
også når det gælder EAT.
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Med udgangspunkt i kendte koncepters succes blev det derfor allerede i
Redegørelsen pointeret, at: ”Der skal være kvalitet i både form og indhold i
det nye skolemadskoncept. Der skal arbejdes professionelt med et gennemført design og en målrettet markedsføring. Som en del af markedsføringen
udvikles et stærkt brand for det ny skolemadskoncept. (…). Skolemaden er i
konkurrence med de omgivende tilbud, og maden alene sejrer ikke.” Tilgangen til den nye branding skulle være urban, enkel og hip, og inspirationen
blev bl.a. fundet hos Apple, tøjmærker mv.
Brandet EAT
Navnet EAT og den tilhørende branding er skabt af design- og brandingbureauet e-Types. En af opgavens store udfordringer var, at realiseringen
af den nye skolemad i København var et projekt med mange interessenter,
både internt i Københavns Madhus, men også eksternt grundet de ambitiøse politiske beslutninger bag. Københavnske børn skulle have landets
bedste skolemad. Samtidig blev det fra politisk hold forventet, at projektet skulle være rentabelt i forhold til de afsatte budgetter og forventede
salgstal. Altså have en kommerciel værdi, hvilket var atypisk i kommunalt
regi. Camilla Frederiksen, projektleder fra e-Types beskriver denne dobbeltsidige opgave således: ”Det stod klart, at en af e-Types fornemste
opgaver var at styre uden om alt det, der udtrykte økologi, Fairtrade, bambus og talende gulerødder. Med al respekt for økologi og bæredygtighed, så
står det altså ikke øverst på børnenes agenda. Vi skulle lave noget, der var
fedt i deres øjne, som skabte begejstring hos en utrolig bred målgruppe, og
det er altså ikke nødvendigvis dét, som voksne forstår ved børnevenligt.” Se
interviewet i fuld længde i bilagsrapporten.
New Skool Power
I bilagsrapporten findes det oplæg e-Types producerede til præsentation
af de mange dimensioner og processer frem mod navn og brandingstrategi
herunder den nye skolemads egenskaber, konceptets personlighed og de
værdimæssige signaler. Som et nedkog af alle disse perspektiver blev den
store ide for skolemadskonceptet formuleret som følgende statements:

Vægudsmykning i EAT-lounge
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Modig mad

··

Engageret fællesskab

··

Oprør i børnehøjde

··

Kommerciel kvalitet

Til sammen kaldet New Skool Power. Et begreb, som e-Types selv definerer således i deres oplæg:
”Anything that is fresh and new and threatens the established way of
thinking or doing. It is the opposite of Old School and can be used to describe music, clothing, language, sport or anything. ”
”Hey Ruben that heat you just rode was totally New Skool.”
Camilla Frederiksen fra e-Types uddyber: “New Skool Power, som blev
vores brandessens, er jo i opposition til Old School. Det var med til at
fjerne projektet fra alt, hvad der var fodformet og fornuftigt. New Skool
Power var urbant, københavnsk og cool. Det handlede ikke så meget om
mad, sundhed, økologi og ernæring, men mere om at give børnene noget
power. Om at få dem til at føle, at de både var i stand til at gå i skole som
nogle stærke og gode elever, men også havde kræfter til at lege og energi
til livet.”
Navnet og det brede appeal
Som en udløber af New Skool Power kom også ideen med det engelske
navn: ”Vi kunne fornemme, at EAT kunne en masse både med det engelske og det danske sprog, som jo også er børnenes egen sammenblanding,
deres eget sprog og deres verden”. Med EAT som omdrejningsordet kunne
man desuden skrue op og ned alt efter målgruppen, hvilket gav løsningen på den ultrabrede målgruppe fra 6-16 år.

”Vi kunne fornemme, at EAT kunne
en masse både med det engelske
og det danske sprog, som jo også
er børnenes egen sammenblanding, deres eget sprog og deres
verden”.
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At EAT blev til EAT, skyldes også, at navnet levede op til de kriterier, der
var opstillet til det ’vindende’ navn, nemlig at det skulle kunne:
··

Kommunikere brandet

··

Have særpræg

··

Give positive associationer – hos alle målgrupper

··

Være nemt at sige og let at huske

··

Være nemt at bruge i kampagnen – af alle interessenter

EAT udfoldet – det fysiske udtryk
EAT er navnet på den københavnske skolemad, men som ovenstående
beskriver, er der i lige så høj grad tale om en identitet for det nye skolemadskoncept. En identitet, der skal gøre skolemaden genkendelig
på tværs af de københavnske skoler, men som ikke mindst skal rumme
meget mere end maden og gå i konkurrence med de brands, børn og
unge kender uden for skolen. På skolerne blev omdrejningspunktet for
EAT indretning af skoleboder og lounges. Skoleboderne er derfor ens på
alle skolerne – bygget op af den samme højglansrøde disk med det store
sorte EAT-logo og diverse hårde hvidvarer.
Som i en hver anden gennemtænkt fastfoodrestaurant er der i EAT,
udover salgsboden, indtænkt et speciel designet spiseområde kaldet
EAT-lounge. EAT-lounge er, som beskrevet i kapitel 5 og 13, forbeholdt
de store elever. Indretningsmæssigt har det været målet fra starten, at
de skulle indrettes med alt andet end institutionsmøbler. Besøger man
de forskellige skoler og deres udgave af EAT-loungen, er det også tydeligt, at netop konceptets personlighed: ’Engageret, rebelsk, i øjenhøjde
og crazy-uhøjtidelig’, er ord, der udmærket kan bruges til at beskrive
indhold og udtryk. Se udvalg af foto i bilagsrapporten.

Den røde disk
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Indpakning i bred forstand
For netop at gøre op med den traditionelle ide om, at skolemad sælger sig
selv, er EAT udfoldet i mange andre former end via den genkendelige disk.
De T-shirts og forklæder eleverne bag disken har på, er alle påtrykt EATlogoer og slogans. De gule tasker, som maden til de mindste klassetrin
fragtes rundt i, er i den genkendelige gule EAT-farve og med EAT-slogan.
Det samme gælder for plakater, menuplaner, informationsmateriale,
hjemmeside og ikke mindst de klistermærker og badges, der i de første år
var et store samleobjekt blandt de københavnske skoleelever. Alt sammen
eksempler på virkeliggørelsen af Redegørelsens ønske om, at der skulle
udvikles et koncept: ”Hvor emballage, skoleboder, arbejdstøjet til de ansvarlige i skoleboden, undervisningsmateriale mm. signalerer kvalitet, at det
er tidssvarende og appellerer til målgruppen (…) Et stærkt brand skal både
kunne vinde over dårlige vaner og gøre det ”in” at vælge skolemaden.”
Emballage
Ligesom de øvrige elementer i konceptet skulle også emballagen skille sig
ud fra det traditionelle engangsservice/emballage, som offentlig (pensionist) mad ofte præsenteres i. Vigtigheden heraf var allerede i fokus
i Redegørelsen: ”Som en særlig udviklingsopgave skal der arbejdes med
design af skolemadens emballage/spiseservice.” Behovet for netop nyudvikling af emballage blev også understreget i testperioden, hvor det var
vores oplevelse, at flere af test-eleverne afviste maden alene pga. den
i deres øjne utiltalende emballage. Fadderne oversatte dette til, at den
nyudviklede emballage skulle være så interessant, at eleverne ville stjæle
den med hjem.
Udgangspunktet var at udvikle en genbrugsbakke, der skulle vaskes op. Af
praktiske såvel som økonomiske årsager blev denne ide hurtigt forkastet.
Omfanget af opvask ville kræve for store investeringer i en ”opvaskehal”
og meget store løbende udgifter til opvask. Desuden ville store mængder
opvask og dernæst rent service skulle transporteres frem og tilbage mel-

Hamstring, af badges til kampagnedagene ved skolestart
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lem skolerne og opvaskehallen. Redegørelsens oplæg til det videre arbejde
blev derfor at finde ”emballage, der både kan fungere som tallerken, som
transportemballage, og derudover skal det være så miljøvenligt som muligt.”
Design
Den karakteristiske EAT-emballage er formmæssigt designet af designer
Lene Vad, der bl.a. også står bag det prisbelønnede engangsemballage
PAPCoRN. Hendes opdrag var at lave forslag til en bento-boks med rumadskillelse, der var organisk og ren i sit formsprog, anderledes og dertil
biologisk nedbrydelig. Opdraget indeholdt også retningslinjer i forhold til
den mængde mad, der skulle kunne være i hvert af de mindre rum. Det var
vigtigt, at den udviklede emballage spillede sammen med den udviklede
identitet i brandet, derfor var der også et samarbejde mellem designeren
og e-Types.
EAT-emballagen består af to stykker – en over- og en underbakke, hvor
der er præget EAT-logo ind i låget. Til den varme mad anvendes en todeling
af underbakken, hvorimod der til de i kapitel 4 og 5 omtalte bentobokse var
flere rum til de forskellige elementer. Emballagen er industrielt nedbrydelig og fremstillet af bioplast og sukkerrørsfibre. Bestikket, der medfølger,
er lavet af majs. Plant2plast i Faaborg, der har specialiseret sig i miljøvenlig emballage står for produktionen af emballagen og leverer også sandwichposer mfl. med EAT-logo, bestik, suppekopper og bokse til nudler.
Maden har dermed fået den indpakning, der gør, at man aldrig er i tvivl om,
at der er tale om et EAT-måltid. Sammen med den øvrige branding formår
det anderledes design at symbolisere alt andet end offentlig mad. Med sit
organiske ’mac-agtige’ udtryk synes den at tale til målgruppen og således
dagligt være med til at brande den københavnske skolemad.
En succeshistorie
Brandet er sammen med selve maden det fysiske udtryk for EAT – og
netop brandet og brandingen af det nye skolemadskoncept er et af de

EAT boksen. Foto: Plan2Plast
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punkter fra Redegørelsen, der i høj grad er blevet gennemført efter planen
og som kan betegnes som en succes med de forbehold, der selvfølgelig
altid kan kobles på. At man i tiden efter lanceringen i 2009 rundt om i det
københavnske gadebillede kunne finde graffiti-tags med ordet EAT er,
trods den ulovlige udtryksform, et eksempel på, at eleverne føler, at EAT
som koncept er deres, og noget de gerne vil identificere sig med. Når man
møder EAT T-shirts i bybilledet og ikke kun i skolekonteksten, når et EATklistermærke er en del af en tv-reklame for et førende teleselskab, eller en
tidligere X-factor deltager fra gruppen ”Alien Beat Club” i et af DR’s ungdomsprogrammer i 2010 har et EAT-badge på sin kasket synes det at være
udtryk for en ’tagen skolemaden til sig’, som ikke er set i andre skolemadsordninger før, og det ser vi som en stor succes.
At disse eksempler ikke kun er forbeholdt opstartsfasen og nyhedens interesse, men at EAT er blevet en integreret del af de københavnske elevers
virkelighed vidner en replikudveksling i den nye danske ungdomsfilm ”MGP
Missionen” fra 2013 om. Filmen udspiller sig bl.a. på Rådmandsgadeskole,
hvor en pige viser den nye dreng fra Vestjylland rundt. De går ned af en af
skolens gange, og hun peger rundt på dørene og siger [efter fri hukommelse]: ”Skoleleder, sundhedsplejeske, EAT” og han kigger undrende på hende,
hvortil hun svarer med største selvfølgelighed: ”Ja mad du ved - spise”.
Design som løftestang
e-Types sammenfatter således: ”EAT er et godt eksempel på, hvor langt
man kan komme med at gøre ting attraktive. Ved at skabe en energi og et
engagement man har lyst til at være en del af. Design i sig selv redder jo ikke
verden, men hvis der sidder en gruppe ildsjæle med et godt projekt og de rigtige intentioner, så kan design være den løftestang, der skaber det engagement og den følelsesmæssige appel, som får intentionerne ud over rampen.”
EAT indgik fra april 2011 til februar 2012 som case i udstillingen ”Challenge Society” på Danmarks Designcenter. En udstilling, der viste, hvordan

At man i tiden efter lanceringen
i 2009 rundt om i det københavnske gadebillede kunne finde
graffiti-tags med ordet EAT er,
trods den ulovlige udtryksform,
et eksempel på, at eleverne føler,
at EAT som koncept er deres, og
noget de gerne vil identificere sig
med.
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design kan være med til at løse verdens problemer, ikke ved at opfinde
nye ting til verden, men ved at finde på nye måder at designe verden på.
At offentlig skolemad bliver brugt som case på en designudstilling må
siges at være med til at understrege, at den københavnske skolemad
med EAT har flyttet sig op i en anden kategori end den, hvor man sædvanligvis finder offentlig mad.
Når det så er sagt, kan der selvfølgelig altid kobles et men på. Nogle af
de brandmæssige ting, som vi havde forestillet os skulle få de større
elever til at tænde på EAT, har i stedet vist sig at appellere til de mindre
aldersgrupper. Badgene er f.eks. på fjerde år stadig meget populære i
indskoling og på mellemtrinnet, mens de store, som beskrevet i kapitel
13, stadig er en udfordring at finde indgange til. At ramme den brede
målgruppe fra 0. til 9. klasse er således stadig en udfordring. Omvendt
synes det faktisk at fungere at have det samme brand til alle, men forskellige elementer af brandet skal i spil til forskellige alderstrin og det er
formentlig den øvelse, der stadig ligger ubrugte muligheder i for EAT.
Hvor længe holder et brand?
EAT er skabt og tænkt som modpol til det, elever traditionelt forbinder
med skolemad. Relevant er det derfor at spørge, hvor længe et sådan
brand kan holde. Vil de kommende års skoleelever også synes, det er
in, cool og deres? Adspurgt om fremtiden for EAT er e-Types ikke i tvivl:
”EAT bør have meget mere fokus på involvering og dialog. Der skal åbnes
mere op for, at børnene også kan få indflydelse på, hvordan det skal se
ud. Det kan være via en iPhone app, hvor man kan designe sine egne EATplakater. Det kan være konkurrencer om nye slogans eller undervisningsmateriale. Der skal laves flere kampagner, som ikke behøver være dyre,
EAT-universet kan jo sagtens printes ud på en A4-printer. Jo mere EAT kan
blive ved med at væve sig sammen med skoler og børn, jo stærkere står
EAT’s fremtid.”

Vægudsmykning
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Hvad er der galt med McDonalds?

Navnet EAT og de muligheder, det har vist sig at rumme, et af de guldæg,
som vi med rette synes, at skolemadsprojektet har født, men vi er også
helt på det rene med, at ægget ikke udruger sig selv. Markedsføring og
brugerdreven innovation synes at give god mening, men EAT er også en
del af den kommercielle virkelighed, hvor der desværre sjældent er afsat
økonomi til markedsføring af sunde brands, og slet ikke til brands udviklet
og drevet med kommunale midler.

Design guides

EAT style

EAT - Mad til københavnske skoleelever / Københavns Madhus / e-Types 2009
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Afslapning i EAT-loungen
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Det professionelle salgsarbejde ligger i naturlig forlængelse af ønsket om
en gennemgående designlinje og et genkendeligt brand. Skolemaden sælger ikke sig selv. Skal den dertil konkurrere på markedsvilkår med gadens
tilbud er fokus på salgsarbejde nødvendigt. Eller, som det hed i Redegørelsen, ”der skal sættes ind for at vinde eleverne og forældrenes gunst.”
Salgsarbejdet kan deles op i to – selve arbejdet med overhovedet at få
kunder i butikken (markedsføring) og selve salget af EAT til den enkelte
elev.
Markedsføring
EAT havde fra starten store ambitioner om forholdsvis høje og hurtigt
stigende salgsprocenter, ikke mindst set i lyset af de lave salgstal for det
forrige koncept. Alligevel var der ikke afsat særlig mange penge til markedsføring ud over lanceringskampagnen i august 2009. Herved faldt EAT
ned i det samme problem som mange andre gode sunde initiativer: Der
manglede midler til at fortælle folk om det nye produkt. Den valgte strategi
i forlængelse af den kendsgerning blev lagt an på fire strenge, hvoraf nogle
behandles i dette kapitel:
··

Klassisk central markedsføring af brandet EAT vha. synlighed, f.eks. via menuerne
og maden, hjemmesiden og det at blive registreret som kunde, besøg og happenings, f.eks. i forbindelse med en skolebodsåbning.

··

Skolernes lokale ejerskab for udbredelsen og markedsføring som en del af skolens
arbejde, på skolens hjemmeside, til forældremøder og arrangementer mv.

··

Markedsføring gennem skolens EAT-personale – boden som hjertet

··

Eleverne som salgsagenter – EAT er deres skolemad

Synlighed frem for alt – de centrale muligheder
I forbindelse med lanceringen af EAT i august 2009 blev der bl.a. kørt en
større kampagne på de københavnske busser, der i fire uger kørte med
store EAT-plakater på bagenden. Dels for at skabe synlighed og nysger-

”Skal den dertil konkurrere på
markedsvilkår med gadens tilbud
er fokus på salgsarbejde nødvendigt. Eller, som det hed i Redegørelsen, ”der skal sættes ind for
at vinde eleverne og forældrenes
gunst.”
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righed, men også for at understrege, at det nye skolemadskoncept var alt
andet end traditionel skolemad lanceret på den traditionelle måde med en
seddel med hjem i skoletasken. Desuden blev alle skoler besøgt af EATkampagnebussen, der uddelte smagsprøver og informationsmateriale,
herunder de eftertragtede badges og klistermærker. Erfaringen fra disse
happenings var, at indskolingseleverne og ikke mindst deres medfølgende
forældre var vigtige og en stor potentiel kundegruppe, der kunne vindes
gennem personlige samtaler og introduktion til bestillingerne på nettet
Indskolingen – Attraktive og loyale kunder
De nye indskolingselever er en særligt attraktiv kundegruppe, da størstedelen af disse børn og ikke mindst deres forældre har været vant til hhv. at
få og betale for fælles mad i daginstitutionen. Derfor afholdes der på skolerne særlige skolestartsarrangementer for de nye elever og deres forældre med oplæg om EAT og smagsprøver. Væsentligheden af denne indsats
understreges af en EAT-køkkenansvarlig i følgende citat fra sommeren
2012: ”At vi [repræsentanten fra EAT-boden og folk fra Københavns Madhus]
er der, giver smagsprøver og snakker med forældrene på første skoledag er
en stor oplevelse for både børnene og deres forældre, som er både interesserede, meget nysgerrige og positive. Jeg har erfaring for, at det skaber
mange bestillinger lige fra starten på skoleåret.” Netop erfaringen med de
mange kunder fra denne kundegruppe er gennemgående på alle skoler.
At det er væsentligt at gøre netop forældrene opmærksomme på muligheden for EAT, kan ses i nedenstående tabel. Det er målinger lavet på hhv.
0. klasser, der ikke har været en del af en kampagneindsats, og den nye
generation af 0. klasser året efter, der ved deres skoleopstart mødte EATsalgskampagnen.
Figur 6 illustrerer andelen af kunder, der minimum køber EAT en gang om
ugen og undertreger EAT’s popularitet i netop denne målgruppe. Det gør
det vigtigt for den samlede salgsøkonomi at vinde og ikke mindst fastholde indskolingen som kunder.

Udrulning af EAT-kampagne ved Ellebjerg Skole, august 2009
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Figur 6 illustrerer andelen af
kunder, der minimum køber EAT
en gang om ugen i 2012.
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Kan en salgskampagne flytte salget?
Med midler fra det tidligere Direktorat for Fødevareerhverv var det i 2010
muligt at afprøve i en decideret salgskampagne kaldet ”EAT - fra jord til
skolebord”. En vigtig del af kampagnen var at bevise, at under de rette
forhold og med det rette engagement kunne EAT lykkes. Også rent salgsmæssigt. Dette fokus var ikke mindst væsentligt i en periode, hvor salget

Udsvinget for de ældste elever i
uge 26 skyldes formentlig eksamen og forstående sommerferie.
Faldet ses også for de yngre elever. For alle tre målgrupper ses
det, at salget lige skal i gang igen
efter sommerferien, men at det
derfra tager fat og når højere end
før ferien.
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endnu ikke havde slået rigtig an og slet ikke nået de højder, der var håbet
på ved lanceringen af konceptet i august 2009.
Kampagnen havde tre spor, hvoraf kun de to første er væsentlige i denne
forbindelse: A) En målrettet indsats i samarbejde med 13 såkaldte kampagneskoler, B) En informationskampagne rettet mod alle de københavnske skoler med fokus på vejen fra jord til skolebord, og C) Opsamling af
erfaringer og viden til offentliggørelse og inspiration.
Et typisk træk ved salgskampagner er, at salget eller opmærksomheden
på et givent produkt er højt under kampagnen, men efterfølgende falder
tilbage til omkring udgangspunktet. Modsat forholdt det sig med salgskampagnen for EAT. I de ni uger, hvor Københavns Madhus i samarbejde
med Børne- og Ungdomsforvaltningen i København uddelte informationsmateriale, holdt oplæg for børn og forældre og kørte introduktionstilbud,
steg salget med 8,3 procentpoint på kampagneskolerne og 5,9 procentpoint på alle skoler. Et mersalg, der siden er fastholdt. Kampagnen viste
således, at generel opmærksomhed har en positiv effekt, mens en særligt
målrettet indsats og ikke mindst synlig tilstedeværelse kan rykke salget
en markant tak opad. Når først man er kunde bliver man.
Procentvis andel af elever der
køber EAT

Ved projektstart (uge 12)

Ved projektets afslutning
(uge 50)

Alle skoler

7,1 %

4.510 stk.

15,5%

11.313 stk.

Kun kampagneskolerne

7,4 %

1.708 stk.

19,39%

5.149 stk.

Årlige skolestartskampagner
Det er bl.a. erfaringerne fra ovennævnte kampagne, der danner grundlaget
for, at der de sidste tre år har været skoleopstartskampagner på alle EATskolerne – dels for at fastholde salgsprocenterne fra før sommerferien,
dels for at få elever, der endnu ikke er brugere af EAT, i tale. Figur 7 illustrerer effekten af indsatsen.

De konkrete resultater af skolemadskampagnen 2010 kan aflæses af salgstallene i tabellen
som hhv. procentvis salg og styksalg.
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Figur 7 · EAT, Salgsudviklingen 2011, salgsprocent, total
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Erfaringerne fra august 2012 viser dog, at efter tre års tilvænning er
kendskabet til EAT så udbredt, at skolestartskampagnerne rettet mod
alle elever
på første
skoledag
Kundeprocent
og salgsprocent,
2012 med uddeling af informationsmateriale er
ved at være overflødig. Det åbner mulighed for at tænke helt nye tanker og
30
afprøve
helt nye happenings, måske med særligt fokus på mere specifikke
målgrupper.
25
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Den beskrevne tilstedeværelsen ved 0.klassernes første skoledag bibeholdes15dog, da den stadig giver værdifulde resultater. Og modsat tidligere år
10 nu ganske tydeligt, at forældrene har været vant til at betale for et
er det
dagligt
madtilbud i byens daginstitutioner. Vi hører ikke længere kommen5
tarer
om, at det er dyrt eller underlig mad, men møder derimod interesse
0
og åbenhed.
10
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Figur 7 viser salgsudviklingen i
salgsprocent for 2011. Effekten
af skolestartskampagnen ses
tydeligt både i forhold til at bringe
salgstallene op efter ”lige før
sommerferien” dykket, men også
skubbe det endnu højere op.
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Hyltebjerg Skole
Rådmandsgade Tove
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Vesterbro Ny
Lergravsparkens
Hansted Skole
Skolen på Islands
Sundby Øster
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Utterslev Skole
Bellahøj
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Rådmandsgades
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Husum
Gerbranddskolen
Peder Lykke
Sortedamnsskolen
Lergravparkens

Forskelle
skolerne imellem
5
Kampagneindsats eller ej, så er der forholdsvis store forskelle på
0
salgstallene skolerne imellem, hvilket figur 8 viser. Nogle af de allerede
bedst sælgende kan ikke komme højere pga. mangel på ovnkapacitet,
og nogle få stykker ligger stadig lavt. Som det beskrives nedenfor og
nærmere i kapitel 12 om ejerskab er der mange forklaringer herpå. I
forhold til markedsføring skal her konkluderes, at de gode resultater
fra salgskampagnerne til trods, så er skolens egen tilgang til EAT langt
mere afgørende. Skoleopbakning hvor den end er forankret – fra ledelse
til køkkenansvarlig – er essentiel, hvis salgstallene skal over gennemsnittet og gerne være fortsat stigende.

Figur 8 · Gennemsnitlig salgsprocent i 2012
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Salg og købmandskab på skolerne
Med markedsføring kan man komme et stykke af vejen, men lige så
væsentligt er selve salget i boden – relationen mellem salgspersonalet
og eleven, eller købmandskabet om man vil, der skal fænge hos ele-

Figur 8. Kampagneindsats eller
ej, er der forholdsvis store forskelle på salgstallene skolerne
imellem.
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verne. Her er især de store elever interessante, da det er dem, der vil lave
sammenligningen mellem gadens udbud og EAT-boden. De ældste elever
er, som beskrevet i kapitel 13, således tiltænkt en dobbeltrolle i EAT: Dels
skal de selv stå for udøvelsen af dette købmandskab, og dels skal de som
individer tiltrækkes af EAT-bodens købsmuligheder og fravælge tilbuddene uden for skolen.
Hvad angår de store elevers rolle som sælgere, er der i Redegørelsen formuleret følgende om incitamentet til at lave en god forretning:
”Eleverne får en del af omsætningen, og de vil kunne genere overskud fra
skoleboden. De har på den måde et incitament til at vinde flest mulige kunder, drive boden så rationelt som muligt for at maksimere salget, minimere
spildet mm.” På lignende vis er det nævnt i faddermanifestet, at de store
elever skal motiveres økonomisk for at øge salget til deres kammerater.
Det er vores formodning, at en af grundene, at de store elever endnu ikke
har overgivet sig til EAT i samme grad som de yngre klassetrin, er manglen
på varer på hylderne. Reelt er EAT at opfatte som en net-butik. Vil man
have de store elever til at bruge boden som alternativ til gaden, skal der
være noget at købe – også impulskøb, sådan som de kan på gaden. Altså
caféstemning, valgmuligheder og ’her-og-nu køb’ frem for forudbestilling
på nettet. Det i kapitel 10 omtalte brunchkoncept kunne være én tilgang
til denne problematik. En anden vil være en tredje menu bestående af et
koldt sortiment – salater, sushi mv.
Med EAT har København som offentlig instans valgt at tage konkurrencen
op med mere kommercielle brands. Udfordringen i forhold til markedsføring og købmandskab er dog den modsatte: At det offentlige netop ikke er
kommercielt, og at skolerne heller ikke er det. Det er heller ikke en del af
centralkøkkenet. Engagement i forhold til salg og mersalg kunne derfor
oplagt lægges hos eleverne, måske med den økonomiske gulerod. Rede-

Med markedsføring kan man
komme et stykke af vejen, men
lige så væsentligt er selve salget i
boden – relationen mellem salgspersonalet og eleven, eller købmandskabet om man vil, der skal
fænge hos eleverne.

Skolemadssatsning 2007 - 2013 · Københavns Madhus · side 93

Kapitel 8 · Professionelt salgsarbejde
Skolemad sælger ikke sig selv

gørelsen foreslår. Eller mere overordnet hos skolerne med det formål at få
så mange mætte, og derved mere undervisningsparate, børn som muligt.
Kombinationen, der sikrer højt salg
Når der ikke er afsat store midler til markedsføring, skal der tænkes anderledes. Det er oplevelsen i Københavns Madhus, at salget på de skoler,
der har højt salg bl.a. har en optimal kombination af hhv. ejerskab på
skolen – både hos ledelsen og blandt lærere og elever, en engageret EATbodsansvarlig og stor andel af de små elever som kunder. Elementer, der
hver for sig behandles i rapportens øvrige kapitler.

Frokost i EAT-lounge i Vanløseskole
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Madlaboratorier og lokalt ejerskab
Da Redegørelsen blev til, var der ingen tvivl om, hvad Københavns Madhus
allerhelst ville foreslå – at alle kommunens skoler fik egne produktionskøkkener, hvor eleverne på skift er med i produktionen og rigtige spiseområder. Det ville kunne skabe den skønneste mad, ’duft i bageriet’ og større
lokalt ejerskab.
I den danske folkeskolen anno 2007 var satsning på mad i denne skala
med eget produktionskøkken, køkkenpersonale og inddragelse af eleverne stort set fraværende bortset fra enkelte skoler f.eks. Værebroskolen
i Gladsaxe. Lidt flere eksempler kunne findes på private skoler og nogle
efterskoler. Denne mulighed eller drøm om man vil, var bare ikke realistisk
i alle de københavnske folkeskoler, dels pga. de enorme anlægsudgifter,
og dels fordi ikke alle de københavnske byskoler ville have plads hertil.
Dertil ville det angiveligt blive svært at skaffe kvalificeret personale til så
mange køkkener. Og endelig er det et spørgsmål om alle skoler ville kunne
mønstre det ekstraordinære engagement og ejerskab det kræver at være
madskole med de strukturelle ændringer, det bl.a. kræver af hverdagen.
Madlaboratorier
At etablering af madskoler alligevel blev en del af skolemadssatsningen i
København, om end i et lille omfang, skyldtes ønsket om at vise, at denne
form for madordninger også kunne fungere på folkeskoler. Dertil ønskede
vi at blive klogere på de muligheder denne bespisningsform tilbyder mht.
maddannelse og børneinddragelse. Madskolerne skulle således vise andre
veje og blive kommunens levende madlaboratorier, hvor man kunne eksperimentere med skolemad og finde nye løsninger på udfordringerne.
Udgangspunktet
Målet var, at de etablerede madskoler skulle være skoler, der ønskede, at
mad, maddannelse og sundhed skulle indtage en central plads i skolens
hverdag. Ikke kun i spisefrikvarteret, men som en del af skolens helhed. På
madskolerne skulle elever, lærere og en kok eller anden faglig kulinarisk
medarbejder fremstille de daglige måltider, og arbejdet med maden skulle

Madskolerne skulle således vise
andre veje og blive kommunens
levende madlaboratorier, hvor
man kunne eksperimentere med
skolemad og finde nye løsninger
på udfordringerne.
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integreres i undervisningen. Der skulle etableres produktionskøkkener på
de enkelte skoler, og rammerne omkring måltiderne skulle understøtte, at
her prioriteres mad og måltider højt. Derfor skulle der også være plads og
tid til at spise.
Selvom madskolerne er en del af den samlede skolemadssatsning i København og udspringer af den samme Redegørelse og ambitiøse budgetbevilling som EAT, er de som skolemadsordning helt deres egen. I denne
rapport berøres de derfor kun kort og konstaterende, da en beskrivelse
af, hvad vi ville, hvad vi gjorde, og hvad det reelt er blevet til, i sig selv er en
rapport værdig. Om et par år vil det give mening at give dem deres egen historiefortælling. En opgave, vi gerne spiller ud til dem, der kunne finde det
interessant at blive klogere på denne helt anderledes måde at organisere
mad og måltider på i folkeskoleregi.
Nedenfor beskrives kort madskolerne anno 2013. I bilagsrapporten er der
billeder fra nogle af madskolernes spisesale.
Madskoler anno 2013
I dag er der etableret syv madskoler i Københavns Kommune. To af dem
er heldagsskolerne Tingbjerg skole og Klostervængets Skole. Hillerødgade skole åbnede også som madskole, som en af de første med en af de
højeste tilslutninger til madordningen, men er efterfølgende lukket pga.
manglende søgning til skolen. Dertil er der etableret fem andre madskoler: Amager Fælled Skole (2010), Gasværkvejens Skole (2010), Ørestadens
skole (2012), Tangensbo Skole (2013) og Engskolen (2010), en skole for elever med særlige behov. Disse sidste fem er skoler, der har prioriteret mad
som en af skolens centrale indsatsområde, eller nye skoler, der fødes som
madskoler med eget produktionskøkken. To yderligere er på vej – Skolen i
Sydhavnen og Rådmandsgades Skole. Det er kommunalt besluttet, at alle
nye skoler skal bygges som madskoler.

Køkkenet på Amagerfælled Madskole
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På den enkelte madskole er der:
··

Bygget et stort produktionskøkken, som er et arbejdende værksted med plads til
både børn og voksne og kapacitet til at producere mad til alle skolens elever

··

Ansat kulinariske læremestre (faglige madhåndværkere)

··

En organisation og skoleplanlægning, som gør, at elever og lærere er en del af køkkenets madproduktion og dagligdag

··

Skabt rammer med en fælles kantine, hvor der alt efter størrelse spises samlet
eller i hold

··

Planlægning, der giver tid og plads til spisning

··

En målsætning om, at så mange som muligt/hele skolen spiser maden sammen til
fælles måltider

Indretningen af madskolernes spiseområder ligner på nogle punkter det,
der kendes fra EAT-skolerne, og nogle madskoler har bevidst ønsket at
blive en del af EAT-identiteten – se billeder i bilagsrapporten.
Madskolernes tilslutning
Skolemaden er, som på EAT-skolerne, ikke obligatorisk på madskolerne.
Som tabellen nedefor viser, er der dog væsentlig højere tilslutning til
fælles måltider på madskoler end der ses på EAT-skolerne. Grundene er
formentlig en blanding af følgende: Maden, måltidets synlighed i skolens
virke, det særlige set-up, hvor eleverne tilmelder sig ordningen for en
måned af gangen uden mulighed for daglige til- og fravalg, og formentlig
også, at nogle af skolerne har billigere priser pr måltid end et måltid EAT
koster. Sidstnævnte skyldes, at den enkelte madskole kan prioritere at øge
tilskuddet ud over det kommunale tilskud på lige under 420.000 kr. (2013)
til maden. Bemærkelsesværdigt er der dog ikke en entydig sammenhæng
mellem pris pr. måltid og den enkelte skoles elev-tilslutning.

De køkkenansvarlige på Engskolen
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Salg forår 2013 - Madskoler

Antal tilmeldte

Elevtal

Salgsprocent

Tingbjerg

260

430

60,5

Amagerfælled

320

540

59,3

Klostervænget

150

170

88,2

Gasværksvejen

300

442

67,9

93

110

84,5

300

420

71,4

1423

2112

67,4

Engskolen
Ørestad skole
Samlet
Den 7. madskole Tagensbo skole åbner maj 2013

Kan drømmene realiseres?
Foreløbig har madskolerne ikke været i gang længe nok til, at der kan
drages konklusioner i forhold til ambitionen om det eksperimenterende
og de forbedrede muligheder for maddannelse, engagement, involvering
osv. Besøger man skolerne, er man ikke i tvivl om, at her sker noget ganske
særligt. Og skolerne selv udtrykker stor glæde. Den omtalte ph.d. i samarbejde med Aalborg universitet (se nærmere i kapitel 12) inddrager også to
madskoler. Alene fra de første analyser er det tydeligt, at madskolerne har
nogle rammer og et set-up, der i forhold til eksempelvis EAT-skolerne viser,
at tilstedeværelsen af skolemad kan have langt større betydning end blot
mætte børn.
Alternativt undervisningsrum
På Amager Fælled Skole viser de foreløbige undersøgelser f.eks., at køkkenet i høj grad bliver brugt som et pædagogisk sted eller værksted. Køkkenet er blevet et sted, hvor elever, der tidligere blev ’pacificeret’ ved at blive
sendt uden for døren eller hen på kontoret, nu har mulighed for at få et
pusterum. Her får de faste rutiner, ansvar for konkrete opgaver og indgår i
en gruppe, hvor de har en funktion. Køkkenet bliver således et alternativt

Skolemaden er, som på EAT-skolerne, heller ikke obligatorisk på
madskolerne. Det på trods er der
markant større elevtilslutning på
madskolerne end EAT-skolerne
kan fremvise.
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pædagogisk udviklingsrum, hvor de førnævnte elever efter et ’praktikophold’ kan komme tilbage i normale undervisningsrammer.
Maddannelse
Madskolerne har også generelt langt større lokalt fokus på det kulinariske
og en større bevidsthed om mad og måltiders betydning for skolens dannelsesopgave, og hermed også på en mere udbredt italesættelse af begrebet maddannelse. På Klostervængets Skole arbejdes der f.eks. bevidst
med at udvikle madmod hos eleverne. Både hos de, som er med i køkkenet, men også blandt de spisende. Der er konsensus blandt lærerne om, at
eleverne skal smage på maden, og eleverne i køkkenet er selv involveret i
menuplanlægningen, hvorved der opnås stort ejerskab, ligesom de naturligt bliver ambassadører for maden.
Fremtidige undersøgelser
Det bliver således interessant at følge de positive spor, der synes at
udløbe fra madskolerne i forhold til det mål, der blev formuleret i Redegørelsen, ikke mindst udkommet af den kulinariske rejse, der først lige er
startet. Kan madskolerne f.eks. få børnene til at spise noget andet end
EAT kan, og kan den kulinariske kvalitet holdes høj nok, når maden ikke,
som EAT, er underlagt faddermanifest og daglig kvalitetskontrol? Andre
spændende spørgsmål at vende tilbage til er, om madskolerne vil udvikle
sig i vidt forskellige retninger og i den forbindelse, om der vil være forskel
på de, der har kæmpet for at blive madskole – og så de nye skoler, hvor det
sker automatisk.

Kan madskolerne f.eks. få børnene til at spise noget andet end
EAT kan, og kan den kulinariske
kvalitet holdes høj nok, når maden ikke, som EAT, er underlagt
faddermanifest og daglig kvalitetskontrol?
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I Redegørelsen foreslås som et vigtigt appendiks til EAT et brunchkoncept forstået som et enkelt sortiment til salg i 10-frikvarteret, hvor boden
skulle bemandes af det ansatte personale. Ideen er dog et af de forslag,
der aldrig blev ført ud i livet. Primært fordi der ikke med bevillingen i 2007
blev prioriteret midler hertil og dernæst fordi det blev vurderet, at der ikke
var/er ressourcer til at varetage denne opgave ude på skolerne.

201225

201220

201215

201209

201203

201148

201143

201137

201132

201121

201115

201110

201104

201049

201044

201038

201033

201022

201017

201011

201005

200951

200943

200940

200935

Baggrunden for også at forslå en form for morgenmadskoncept som
en naturlig del af det nyudviklede skoelmadskoncept skal bl.a. findes i
2500
Skolebørns-undersøgelserne fra Statens Institut for Folkesundhed (SFI).
2000
De viser, at andelen af skolebørn, der kun spiser morgenmad to gange om
1500
ugen eller sjældnere er stigende med alderen. Og med undtagelse af de
1000
15årige
piger er tallet enten stabilt eller svagt stigende set over en periode
fra500
2002 til 2010,
og særligtskolestart
de tilgængelige
tal i 2007
viser2012
grund til be2011
skolestart
2010
0
kymring.
Pigerne er generelt dårligst til at spise morgenmad, således spiste omkring hver femte pige i såvel 13- som 15års alderen kun morgenmad to
hverdage om ugen eller sjældnere i 2010.
Figur 9 · Procent, som spiser morgenmad to hverdage om ugen eller sjældnere
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Piger

Drenge

50
40

28

2006

18

2010

21

18 19

2002

1996

1994

2010

1991

15

1988

12 14

2006

1996

1994

1991

1988

1984

10

23

19

2002

11

2010

1996

1994

1991

1988

0

1984

10

10 11
10 11

2006

20

2002

20 19

1984

30

De er stadig sultne
Sammenlignes disse med tal fra Børnesundhedsprofilerne for de hhv. 11
og 15 årige i Københavns Kommune fra 2009 er tallene nogenlunde tilsvarende. Her springer eksempelvis hver femte 15årige jævnligt morgenma-

Figur 9. Fra skolebørnsundersøgelsen 2012 (SFI - side 57)
Bemærk det meget høje tal for de
15 årige piger i 2006

Skolemadssatsning 2007 - 2013 · Københavns Madhus · side 101

Kapitel 10 · Et brunchkoncept
Sortiment til salg i 10-frikvarteret

den over. I og med at opgørelserne fra SFI viser, at tallene ikke er faldene, må
det formodes, at der stadig er en al for stor andel børn, der kommer i skole
uden at have fået morgenmad. Med andre ord må man formode, at der stadig
er ganske mange skoleelever, der starter skoledagen med at være sultne.
Denne kendsgerning bliver ikke mindre problematisk af, at det særligt er de
ældste elever, der springer morgenmaden over. Denne gruppe er nemlig også
tilbøjelige til at fravælge frokost. Undersøgelsen fra København viser, at kun
cirka 68 % af de 15årige spiser frokost hver dag.
Det er derfor fortsat vurderingen i Københavns Madhus, at et brunch-tilbud
vil være et meningsfuldt tiltag. I forhold til at holde de ældste elever på skolen, at gøre bod og lounge til deres, få varer på hylderne og skabe købmandskab, ville virkeliggørelsen af et brunch-/morgenmadskoncept også være
et skridt i den rigtige retning. Desuden er det vores vurdering, at EAT som
koncept kan bære at få koblet et brunch-/morgenmadskoncept på sig. Både
som et tilbud via boden, men f.eks. også som en mulighed leveret til og spist i
SFO’en, inden skolen starter.
Morgenmad giver færre konflikter og mindre frafald
Selv om brunch ikke blev en del af EAT er der nogle af madskolerne, der også
tilbyder morgenmad. F.eks. Amager fællesskole, der i den forbindelse har
erfaret, at morgenmaden, hvor også forældrene er velkomne til at slå sig
ned, gør børnene mere undervisningsparate og formentlig er en medvirkende
årsag til, at skolen oplever et fald i antallet af konflikter (KK 2012 nr. 09).
Undersøgelser af morgenmadsinitiativer rundt om på landets tekniske skoler viser dertil, i flere mediehistorier i perioden 2010-12, at indførelse af et
morgenmadskoncept styrker fællesskabet, mindsker fraværet og frafaldet
betragteligt ligesom eleverne mærkbart er mere motiverede for undervisning (f.eks. Industriens Dagblad 2. marts 2010, ”Morgenmad hitter på teknisk
skole). Det er et interessant perspektiv at lægge ned over hhv. virkeliggørelse
af et brunchkoncept og skoletræthedsproblematikken, måske særligt i de
bydele, hvor færrest børn har ressourcestærke forældre.

Problematisk er det, at det særligt er de ældste elever, der springer morgenmaden over.
Denne gruppe er nemlig også
tilbøjelige til at fravælge frokost.
Undersøgelsen fra København
viser, at kun cirka 68 % af de
15årige spiser frokost hver dag.
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Allerede i Redegørelsen blev der anbefalet tre vigtige beslutninger vedr. økonomien i den fremtidige skolemadsordning:
··

1. skolemaden skulle have samme tilskud, som det kendes fra de fleste kantineordninger for voksne(børn skal ikke spises af med mindre eller dårligere ordninger end deres
forældre),

··

2. skolemaden skulle betales delvist af forældrene (lige som i daginstitutionerne og på
arbejdspladserne)

··

3. der skulle arbejdes for at give et øget økonomisk tilskud til skolemaden for særligt
trængende børn.

I forhold til forældrebetalingen blev det understreget i Redegørelsen, at ”et
driftstilskud er nødvendigt for at sikre den ønskede kvalitet af maden, og for at
sikre, at der er de nødvendige ressourcer, så der bliver taget ansvar for måltiderne på skolerne.” Eller sagt på en anden måde; analyserne i Redegørelsen af
såvel KØSS som andre skolemadsordninger anno 2007 viste, at det økonomisk
var urealistisk, at en kvalitetsfuld skolemad skulle ”hvile i sig selv”, medmindre
forældrebetalingen voksede betydelig, hvilket vi anså som urealistisk.
Konceptet for EAT (udvikling, implementering og drift) blev således ikke anbefalet til politikerne, fordi det var billigt, men fordi Københavns Madhus så det
som det bedste bud på, hvordan de kvalitative mål, som Redegørelsen havde
opstillet, kunne nås. Ville man skolemad skulle den prioriteres.
Af Redegørelsen fremgår de daværende budgettal og den økonomiske ramme
fremlagt for politikkerne. Sammen med anbefalingen om at investere de store
beløb fulgte en opfordring til at holde sig konceptets helhed for øje, også ved
en evt. beskæring af den samlede bevilling. Konceptets dele var, som også
denne rapport søger at vise, tænkt som indbyrdes afhængige. Indstillingen fra
Københavns Madhus var, at det ville være bedre at rulle projektet ud på færre
skoler end at neddrosle ambitionen, hvis kommunen ikke havde mulighed for
at bevillige de midler, som Redegørelsens budget lagde op til.

Sammen med anbefalingen om
at investere de store beløb fulgte
en opfordring til at holde sig konceptets helhed for øje, også ved
en evt. beskæring af den samlede
bevilling.
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Hvad koster EAT
I forbindelse med budgetforliget for 2008 besluttede politikerne sig for at
satse stort og bevilgede følgende rammer til arbejdet med realisering af EAT:
15 mio. kr. i 2008 og igen i 2009 til konceptudvikling og implementering herunder produktudvikling af menuerne, køb og udvikling af brand, udvikling af
IT-system, implementering og rådgivning af skolerne og det centrale køkken,
pilotprojektafprøvning, udrulning og salgskampagne i forbindelse med opstart i 2009 samt sideløbende drift af KØSS indtil 2009. 60 mio. kr. til anlægsudgifter bl.a. opgradering af skoleboderne, spiseområder, køkkenforhold mv.
De gennemsnitlige anlægsudgifter pr skole til anlæg af bod, lounge mv. kan
ses i bilagsrapporten.
Ønsker man i dag at blive klogere på, hvad EAT koster kan det anskues på forskellig vis: Hvad koster EAT samlet set for kommunen? For den enkelte skole?
Pr. portion? I dag sælges der EAT på 32 skoler fra i alt 35 skoleboder. Udgifterne til EAT afhænger af salgets omfang. Både i den centrale madproduktion
og ude på skolerne. EAT er designet til stordriftsfordele og et dagligt salg til
omkring 20-25 % af eleverne.
Økonomien i EAT er inddelt i forskellige typer udgifter/økonomiske aktiviteter:
Madproduktionen i EAT-køkkenet, færdiggørelsen og salget på den enkelte
skole – og den centrale indsats fra hhv. Børne- og Ungdomsforvaltningen og
Københavns Madhus. I 2012 er udgifterne budgetlagt til:
··

18,8 mio. kr. samlet til produktion i EAT-køkkenet ud fra det forventede salg

··

13,2 mio. kr. til aktiviteterne på de enkelte skoler (drift, overskudsdeling mv.)

··

3,1 mio. kr. til de centrale aktiviteter.

Fra dette samlede beløb på 35,1 mio. kr. skal trækkes indtægterne fra salget
på 12,6 mio. kr. De samlede kommunale udgifter til drift af EAT er herved
årligt (2012) 22,5 mio. kr. Et beløb, der vil stige i 2013 i takt med at tilskudsprojektet til byens fattigste børn implementeres fuldt ud.

Helt stolt af sit EAT-kontokort
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Prisen pr portion
Prisen pr portion EAT er afhængig af, hvor mange portioner den enkelte
skole sælger, hvilket illustreres i nedenstående tabel, hvor de samlede
udgifter er omregnet til udgiften pr. måltid EAT ved en produktion på
5-6.000 måltider og priserne ved et dagligt salg på henholdsvis 50, 125 og
200 måltider på en skole. Udgiftsforskellene er store, og som det fremgår,
bliver det betydeligt billigere, jo større salget er. Dette særligt tydeligt på
skolesiden, hvor udgifterne til løntimerne i EAT-boden er de samme, om
der sælges 50 eller 200 portioner om dagen.
Tabellen nedenfor er en prognose over EAT-udgifterne ved forskelligt omfang af salg på skolerne.

Salg af 50
daglige
EAT-måltider

Salg af 125
daglige
EAT-måltider

Salg af 200
daglige
EAT-måltider

A) EAT-måltidet fra madfabrikken
(råvarer, løn, drift, logistik og bestilling,
menu-udvikling og emballage)

32 kr

32 kr

32 kr

C) Skolernes håndtering og lokale salgsarbejde (lærertime, køkkentimer, spilddækning,
elevtilskud ved salgsindsats, drift)

24 kr

10 kr

8 kr

4 kr

1,50 kr

1 kr

60 kr

43,50 kr

41 kr

B) markedsføring, salg og skolesupport, i alt
(salgsmaterialer og kampagnefremstød,
løbende support af skolerne)
D) Samlet pris, eks. transport.

Udgiften omregnet pr. portion er mellem 41 og 60 kr. alt efter salgets omfang. Tallene illustrerer tydeligt, at lokalt ansat personale 3-4 timer dagligt
og daglig transport til skolerne fra centralkøkkenet kræver et salg af et
vist omfang, hvis EAT skal have en omkostning pr portion der er rimelig og
forsvarlig. EAT er ikke beregnet til et lavt salg.
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Ved et salg på 20-25 % deles udgifterne nogenlunde lige af henholdsvis
kunden (forældrene) og kommunen.
Overskudsdeling
For at motivere skolerne til større købmandskab er det en del af konceptet
at lade skolerne få del i overskuddet. I dag udgør dette overskud 5 % af det
samlede salg på den enkelte skole. Dette beløb kan gå til betaling for ekstra timer til den køkkenansvarlige i takt med det stigende salg eller som
udbetaling til eleverne som den omtalte gulerod for større salg. De 5% kan
også bruges som skolens ”buffer” i forhold til at kunne dække et eventuelt
spild.
Hvor meget betaler eleverne?
I København betaler eleverne, efter den første prisstigning i projektet på
1 kr. i foråret 2013, hhv. 19, 22 og 24 kr. for EAT. Priserne differentierer alt
efter, om eleven har månedsabonnement, køber 10-portions rabatkort
eller spontant køber et måltid. Gennemsnitligt er indtægten ca. 21,50 kr.
pr måltid. KØSS blev solgt til 18 kr. pr måltid, men havde størst indtægter
på styksalg, der ikke nødvendigvis udgjorde et helt måltid. Til sammenligning betaler forældrene 28 kr. dagligt for frokost til deres børn i daginstitutionerne i København, dog med mulighed for søskenderabat og tilskud
til dårligt stillede. De fattigste børn kan via tilskud til skolemad, se sidst i
dette kapitel, købe EAT for henholdsvis 0, 5 eller 10 kr.
Placering af det økonomiske ansvar
I tiden før EAT var den kommunale skolemad i København en ordning uden
egentlige økonomisk ansvarlige partnere, og det var svært at pege på,
i hvilket led eller instans det økonomiske ansvar var placeret. Skolerne
havde hverken ansvar for bestilling, spild eller lign. De skulle allokere lærer
og elevtimer til skoleboden, og dagens omsætning skulle sendes tilbage
til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Køkkenet forvaltede selv, hvor meget
mad de skulle producere, det var også her der blev vurderet, hvad den
enkelte skole kunne sælge. De portioner skolerne ikke havde solgt den

Oprettelse af EAT-konto
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pågældende dag blev returneret til køkkenet. Køkkenets samlede udgifter
blev faktureret til Børne- og Ungdomsforvaltningen, der betalte herfor.
Med denne konstruktion var der ikke incitament for økonomisk ansvarlighed, øget fokus på slag eller nedbringelse af spild i nogen af leddene, for
regningen kunne til en hver tid sendes videre.
Det økonomiske ansvar i EAT
EAT-køkkenet bliver i dag afregnet for de portioner mad de producerer.
Hvad de producerer, er bestemt af skolerne via forældrenes/elevernes bestillinger lagt sammen med skolernes satsning på den såkaldte buffer. Der
er lavet et produktionsbudget for EAT, hvor køkkenets drift supportes med
et beløb til råvarer pr. portion mad. Er der flere kunder, der køber EAT end
budgetterne er kalkuleret efter, er det Børne- og Ungdomsforvaltningen,
der afholder den ekstra udgift.
For at give skolerne ejerskab samt for at motivere til øget salg og mindre
spild, har også skolerne i EAT fået tildelt ansvar, hvilket er en væsentlig
forskel i forhold til tidligere ordninger. Skolerne er nu selv ansvarlige for at
få solgt den mængde mad de bestiller hjem. Bruger den enkelte skole flere
penge end det driftsbudget de modtager fra kommunen eller bestiller de
mere mad hjem end de kan sælge, hæfter de selv for underskuddet. Omvendt er der som nævnt også indlagt mulighed for at optjene et overskud
ved øget salg. Nyeste opgørelser fra 2013 viser, at ingen EAT-skoler kører
med underskud.
I starten gav denne nye ansvarlighed og økonomiske konstruktion anledning til stor usikkerhed på skolerne, der ikke er vant til at skulle drive
forretning. For at undgå for stort spild og dermed underskud var der en
tendens til at bestille for lidt mad. Bestiller eleverne deres mad over nettet
frem til tre dage før, er de garanteret mad på dagen. Hver skole kan derudover lægge en buffer på et antal menuer ind i bestillingssystemet, således at der også er mulighed for mere akutte bestillinger og måske endda
salg på selve dagen i boden uden forudbestilling. Jo bedre skolerne er til

For at give skolerne ejerskab
samt for at motivere til øget salg
og mindre spild, har også skolerne i EAT fået tildelt ansvar, hvilket
er en væsentlig forskel i forhold til
tidligere ordninger. Skolerne er nu
selv ansvarlige for at få solgt den
mængde mad de bestiller hjem.
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at estimere denne buffer også med blik for, hvad der er på menuen den
pågældende dag, jo større salg og mindre spild opstår der og jo flere glade
kunder skabes, da man ikke går forgæves.
Denne mulighed på trods er der stadig mange kunder, der mødes af ’udsolgt’, når de forsøger at net-bestille efter tre-dags-grænsen og på nogle
skoler også før 3-dags grænsen. Grundene hertil kan være skolernes
mangel på risikovillighed, da de netop selv hænger på de mulige usolgte
måltider. Dertil kan det skyldes, at de pågældende skoler har nået deres
salgs-/kapacitetsgrænse, eller at de, grundet manglende tid f.eks. hos den
køkkenansvarlige, ikke ønsker at forøge salget yderligere. Der er ikke noget
kommunalt krav om, at skolerne skal operere med buffer ud over de forudbestilte måltider, og nogle skoler bruger slet ikke buffersystemet, hvorfor
der er EAT-boder, hvor der kun foregår udlevering af de bestilte måltider og
slet intet dagligt salg.
I dag er der stort set ikke længere klager fra skolerne over dårlig økonomi i
EAT, og der tegner sig et billede af, at boderne er i drift. Det åbner muligheder for at arbejde endnu mere professionelt med boderne som forretning.
Tilskud til skolemad til børn fra fattige familier.
Som skrevet ovenfor er der til hvert et solgt EAT-måltid et kommunalt
tilskud. Tilskuddet gives ud fra en vurdering af, at det ikke ville være muligt
at få de københavnske forældre til at betale den reelle pris for EAT. Der er
dog familier i København, der langt fra har råd til at betale denne reducerede pris på mellem 19 og 24 kr., og som dermed ikke får glæde af det
kommunale tilskud eller EAT. Mange børn fra disse familier kan derfor ikke
tage del i de ambitioner EAT rummer, fra sund kulinarisk frokost til fællesskab i måltidet og maddannelse. Mange af disse børn har markant ringere
sundhedstilstand og livsstil end børn i andre socialgrupper og er derfor
formentlig dem, der har det største behov for et sundt måltid mad midt på
dagen, fællesskab, inklusion og maddannelse (Skolebørns Undersøgelsen
2010, Institut for Folkesundhed).

EAT style
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Dertil skal lægges fattige børns oplevelse af afsavn og ikke mindst den
stigmatiserende oplevelse af ikke at kunne det samme som deres jævnaldrende kammerater (for yderligere uddybning se Københavns Madhus’
rapport om fattigdom, definitioner, grænser og omfang fra 2012 på www.
kbhmadhus.dk). I henhold til Københavns Kommunes egen fattigdomsgrænse og definition findes der omkring 6.000 fattige børn i København,
hvoraf cirka halvdelen må formodes at være i skolealderen.
Et pilotprojekt
Der har fra EAT’s fødsel i 2007 været fokus på denne sociale slagside i
EAT. Derfor blev der i 2009 afsat midler til et forsøgsprojekt, hvor børn fra
fattige familier kunne få EAT gratis eller til nedsat pris. Projektet skulle
tilvejebringe viden om, hvordan EAT kan gøres tilgængeligt for alle uanset husstandsindtægt. Gennem projektet, der var et samarbejde mellem
Børne- og Ungdomsforvaltningen, skolerne og Københavns Madhus blev
følgende spørgsmål undersøgt: Hvilken pris ser ud til at være den rette?
Hvordan skal eleverne udvælges? Hvordan kommunikeres tilbuddet om
tilskud til skolemad bedst ud til målgruppen? Stigmatiseres den gruppe af
børn, der får skolemad enten gratis eller til nedsat pris?
Modeller for tildeling af tilskud og betaling
Der blev på projektskolerne afprøvet forskellige modeller for tildeling og
betaling af EAT. På nogle skoler var familiens indtægt afgørende for muligheden for tilskud, mens det på en anden skole lokalt blev vurderet, hvem,
der havde brug for tilskud. EAT blev i forsøgsperioden solgt til 10 eller 5 kr.
eller gratis.
Erfaring i forhold til budskabet
En væsentlig erfaring i projektet var, at initiativet ikke solgte sig selv. Der
skal til målgruppen for tilskud til skolemad bruges andre kommunikationskanaler end de gængse, hvis man skal gøre eleverne og ikke mindst
deres forældre opmærksomme på tilbuddet. Informationsmaterialet
skal f.eks. oversættes til flere sprog, og klasselærerne skal være særligt

Hvordan kommunikeres tilbuddet om tilskud til skolemad bedst
ud til målgruppen? Stigmatiseres
den gruppe af børn, der får skolemad enten gratis eller til nedsat
pris?
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opmærksomme på at ’prikke’ til de elever og familier, der har behov. Kommunikationen skal helst foregå direkte og mundtligt, ikke via intranet og
internet. Derudover skal der være mulighed for hjælp til at oprette konto
og bestille mad elektronisk på skolerne. Da en del af familierne i målgruppen ikke benytter sig af elektronisk betaling, er det desuden en forudsætning, at der oprettes mulighed for kontantsalg på skolerne.
Disse erfaringer omsat til konkret handling ses tydeligt af figur 10, der illustrer udviklingen af salg over tid i takt med, at budskabet har bredt sig.
Figur 10 · Udviklingen af salg af tilskudsmåltider 2010-2012
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Stigmatisering
Gennem projektet var særligt spørgsmålet om, hvordan elever med tilskud
til skolemad oplever at være blevet udvalgt til at få tilskud i fokus. Aalborg
Universitet, København, der evaluerede projektet i januar 2012, konkluderede:
”På elevniveau kan man notere sig, at tilskudsordningen har en positivt afsmittende effekt eleverne imellem. Dette kan ses i det forhold, at når nogle
få elever begynder at spise EAT, fordi de får tilskud, så trækker de automatisk flere i klassen med. Derudover hjælper tilskudsordningen også med til
at skabe mere social lighed eleverne imellem: ”Før tilskudsordningen var det

Figur 10 viser stigningen i antallet af solgte tilskudsmåltider fra
2009 til 2012. Det samlede salg
dækker over tilskudsmåltider
til hhv. 0, 5 og 10 kr. Udsvingene
skyldes især uger med helligdage- og fridage.
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faktisk kun vores ”hvide” børn, som sad med EAT-boksene. Og de andre havde
måske ikke en gang noget mad med. Men nu er de mere lige på en eller anden
måde” (souschef, Blågård). Nu er det omvendt ofte sådan, at det er børnene
fra de ressourcesvage familier, som får EAT flest gange om ugen. I de små
klasser er man heldig, når man får EAT. Børnene siger: ”Yeah, i dag er det mig,
der skal have EAT,” og de er glade for at være dem, der får EAT den dag. Så de
synes, at det er spændende” (lærer, Korsager). Det betyder, at de ressourcesvage børn får positiv opmærksomhed fra klassekammeraterne.”.
Rig eller fattig, de store falder fra
Som det ses af figur 11, tegner der sig det samme mønster mht. salgsprocenter fordelt på klassetrin som for EAT til normal pris. Dvs. at også blandt
tilskudseleverne er der færre i udskolingen, der benytter ordningen.
Formentlig fordi der, som hos deres ’ikke-fattige’ klassekammerater, er andet og mere på spil i valget af mad end det økonomiske. Her kan det måske
opleves som stigmatiserende at blive tilbage på skolen for at spise EAT i
Figur
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Figur 11. Salgsprocenter for tilskudsmåltider fordelt på hhv.
indskoling, mellemtrin og udskoling. Også her køber udskolingen
markant mindre EAT end de yngre
elever.
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stedet for at forlade skolen sammen med de kammerater, der går efter
gadens tilbud. Dette er dog ikke undersøgt i evalueringen.
En permanent løsning – skolemad til alle
Pilotprojektet med tilskud til skolemad udløb med kalenderåret 2012.
Som det kan læses i bilagsrapporten indstillede Børne- og Ungdomsudvalget til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, på baggrund
af de meget positive resultater af pilotprojektet, at tilskudsordningen blev
gjort permanent. Alle byens fattige børn skulle have tilskud og derved
mulighed for at blive en del af fællesskabet omkring EAT og få et sundt
måltid mad om dagen.
Ved budgetforhandlingerne for 2013 blev det på den baggrund vedtaget,
at alle børn i Københavns Kommune, der bor i familier med en samlet
indkomst under 270.000 kr., højere, hvis der er søskende og/eller enlige
forsørgere, kan få EAT til nedsat pris. Betalingen, der er 0, 5 eller 10 kr.,
er gradueret efter hvor lav indtægten er (under den nævnte grænse).
Ordningen er trådt i kraft pr 1. januar 2013 og håbes fuldt udrullet til alle
EAT-skoler i løbet af foråret 2013. Et af de store ankepunkter ved EAT blev
således taget til efterretning og opfordringen fra Redegørelsen ført ud i
livet.
Skolemad kan ikke løse alle disse børns sundhedsmæssige udfordringer,
men som en af de involverede skolefolk siger i evalueringen: ”De her børn
får sgu ikke en pære eller et æble med hjemmefra. Det får de med den her
ordning. Så helt basalt handler det om at sikre deres sundhed på længere
sigt (...) Så jeg tænker det virkelig større, end at man bare lige får et måltid
for 5 kroner om dagen”.
Lige muligheder
I et lidt mere luftigt perspektiv er der udover et sundt måltid mad også
skabt platform for en demokratisering af skolemaden, der gør, at børn,
hvad enten de kommer fra velstillede familier på Østerbro eller fra kon-
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tanthjælpsfamilier i en af Nørrebros ghettoer gennem deres skoletid har
mulighed for at få den samme mad af samme høje kvalitet. Alle har de
nu mulighed for at stifte bekendtskab med de samme råvarer, retter og
smagsuniverser, og alle har de mulighed for den samme maddannelse og
de samme erfaringer med mad og råvarer, som de måske ikke ville have
mulighed for i deres familie.
Det giver en anden og meget interessant dimension til ”fattigmad” anno
2013. Og en positiv brik i samfundsdebatten om lighed i skolesystemet og
sundhed.
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”De enkelte skoler får ansvar for skolemaden lokalt, og deres engagement
og ejerskab er en forudsætning for, at skolemadsordningen i Københavns
Kommune bliver en succes”.
Sådan understreges vigtigheden af ejerskab og engagement i Redegørelsen. Et er at få ejerskabet noget helt andet er at tage det eller ligefrem føle
det. En forudsætning for ejerskab er lysten til at eje og hermed også kunne
se meningen med det nye i dette tilfælde EAT. Som beskrevet i kapitel 4 er
den store fare ved centralt produceret mad netop det manglende ejerskab
for den mad, der hver morgen ruller ind i upersonlige kasser. Redegørelsens punkt om ejerskab skal således også ses som et helt bevidst redskab
for at skabe de bedst mulige betingelser for, at den udefrakommende mad
skulle få en central plads i den enkelte skoles virke. Ambitionerne i Redegørelsen afspejler dette, men sætter også fingeren på de udfordringer, der
skal overkommes:
”Visionen for Københavns Skolemad er, at den skal bidrage til at udvikle en
glad og sund madkultur på skolerne, og dermed skal den bidrage til et godt
læringsmiljø og sundhedsfremme for elever og ansatte. Det sker ikke fra den
ene dag til den anden. Der er tale om et opgør med generationers madpakke- og frikvarterskultur på skolerne, hvor det mere er reglen end undtagelsen, at der hverken er plads til eller tid til maden og spisningen. Vanerne
omkring spisepauserne og hele organiseringen er meget rodfæstede, både
hos forældrene og lærerne – og på den måde skolens praksis er funderet,
hvorfor det er svært ”bare” at lave om på det.”
Som det er gået igen i flere af de forrige kapitler, blev en opprioritering af
skolemadens status udset som en af nøglerne til kulturændringen. Hele
den fysiske udformning af EAT herunder den konceptmæssige markedsføring er et udtryk herfor. Intentioner og fokus var således tydelige fra starten, men udfordringen mht. ejerskab og engagement havde dog ikke nogen
lettere gang på jord af den grund. Sandsynligvis fordi det netop drejede sig
og til stadighed drejer sig om en kulturændring.

Husum Skole
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Der er stadig plads til forbedring og ikke mindst refleksion over, hvad der
kunne være gjort anderledes, og hvad der gør lige præcis denne del af
konceptet til en udfordring.
Den korte konklusion på ejerskab er, at EAT endnu ikke har fået etableret den nye madkultur på skolerne, som opdraget var i 2007 om end der
er tendenser på, at tingene flytter sig i den retning. På den anden side er
EAT i den nuværende form, som et sundt og kvalitetsfyldt frokosttilbud til
eleverne, efterhånden blevet en integreret del af skolens hverdag.
Skabelse af ejerskab
Med EAT fik skolerne som skrevet i forrige kapitel reelt et økonomisk ejerskab for EAT. Engagement og ejerskab skal dog være manifesteret mange
andre steder end hos den økonomisk ansvarlige, før man kan tale om et
fælles ejerskabsforhold til skolemaden på den enkelte skole. Ikke mindst,
når målet er at skabe ejerskab, der rækker langt ind i skolens hverdag.
Ledelsen, lærerværelset, EAT-læreren, eleverne og forældrene er alle
vigtige grupper, og grupperne er ikke nødvendigvise homogene. Eleverne
og forældrene kan f.eks. opdeles i henholdsvis indskoling, mellemtrin og
udskoling. Desuden er folkeskolerne i København også meget forskellige mht. lærernes og ledelsens indstilling og åbenhed for EAT. Følgende
beskrives de målgrupper, der var udpeget som essentielle for skabelsen
af ejerskab samt ambitionen om, at EAT også skulle sætte aftryk på hele
skolens virke.
Lærerne har adgangsbilletten til skolens kultur
I udviklingsarbejdet blev det tydeligt, at lærerne var indgangen på den
enkelte skole, også dem der ikke var udpegede EAT-lærere, hvis det
skulle lykkes at få EAT integreret. Lærernes indflydelse synes særlig stor
i forhold til forældrene til de yngste elever. Synes læreren f.eks., at det
er ufleksibelt, at eleverne får EAT. Beder de forældrene vente med EAT
til 1. klasse eller senere på skoleåret, fordi ”der i forvejen er for mange
nye oplevelser for børnene, når de skal starte i skole”. Beskriver de, som

Engagement og ejerskab skal dog
være manifesteret mange andre
steder end hos den økonomisk
ansvarlige, før man kan tale om et
fælles ejerskabsforhold til skolemaden på den enkelte skole.
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vi oplever på nogle skoler, maden som ’udfordrende’ osv., kan det ses på
salgstallene. Lærerens indstilling kan således være afgørende for, om
forældrene i sidste ende bestiller maden.
For at give alle skolens lærere en grund til at føle ejerskab for EAT, og for
herved at tydeliggøre merværdien for lærerne, blev der i EAT’s barndom
arbejdet på at gøre EAT til en del af den almene pædagogik og undervisning på skolerne. EAT skulle sættes i forbindelse med andet end mad og
sundhed. Køkkenet kunne også være et læringsrum for andre end hjemkundskabslærerne, f.eks. i form af værkstedsundervisning, der ville give
skolerne et nyt læringsrum med mulighed for at få andre kompetencer end
de rent boglige i spil.
Skabelse af og forståelse af merværdien ved mad på skolen blev omdrejningspunktet i arbejdet med at udbrede ejerskabet til EAT. F.eks. er der
udviklet undervisningsmaterialer i forbindelse med EAT-TV (se kapitel 13),
der skriver EAT ind i ”Fælles mål for Folkeskolen”, og der er lavet pædagogiske tiltag, der kan gøre EAT til et bredt dannelsesprojekt f.eks. ved at
udvikle rammer for det gode måltid (se kapitel 14). Initiativerne er stadig i
sin vorden og som det beskrives senere i dette kapitel, har det været vanskeligt at nå videre ud end til de direkte involverede lærere.
Et generelt ejerskab for skolemaden på den enkelte skole kunne formentlig skabes forholdsvis simpelt ved, at skolen gjorde EAT til en madordning
for sit personale. Dels som pædagogiske måltider som det kendes f.eks.
fra daginstitutioner for de lærer, der spiser med eleverne, men også som
en spiseordning/serviceydelse til erstatning for madpakker eller lign. til
det øvrige personale. Denne mulighed er endnu ikke afprøvet af nogen
skoler. Hindringerne er formentlig en blanding af økonomi, praktik og normering, men det ville være et stærkt signal at sende, hvis en skole valgte
en sådan ordning på læreværelset.
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Kulturkaptajner – der blev til EAT-lærere
For at gøre EAT til en del af skolens øvrige virke og ikke bare et appendiks
i et hjørne af skolen blev der på hver skole udpeget en eller flere lærere,
der fik tilknytning til EAT-boden. Denne lærer skulle ikke bare have det
pædagogiske ansvar for eleverne i boden, men blev tænkt som en slags
kulturkaptajner for en ny madkultur på skolen. Det var i hvert fald visionen.
Med kulturkaptajner mente vi lærere, der kunne løfte madkulturen på den
enkelte skole via sit engagement, sin status og sine evner til eller interesse
for at koble mad og læring. Arbejdet med at finde de rette kulturkaptajner
var derfor en opgave, der blev prioriteret højt i implementeringsfasen.
De steder, hvor der var flere engagerede lærere om buddet, og hvor de pågældende lærer lagde et stort arbejde i at ”sælge” ideen til elever, kolleger
og forældre, viste sig også at være de steder, der hurtigere end de andre
skoler fik tænkt EAT ind i skolens hverdag,
Kulturkaptajnerne blev tidligt i forløbet omdøbt til EAT-lærerne og i rekrutteringen af dem blev der lagt stor vægt på at forklare EAT-lærernes
rolle samt at beskrive muligheden for at skabe et alternativt læringsrum i
EAT-boden. Der blev afholdt inspirationsdage, der anskueliggjorde mulighederne for at inddrage EAT i skolens læseplaner og almene pædagogik.
Reaktionerne var meget forskellige. Generelt var og er bekymringen eller
barrieren blandt lærerne, at EAT-timen er uden forberedelse, og derfor
ikke bliver opfattet som undervisning. Dette betyder i praksis, at mange
lærere ikke tænker læring ind i timen, de er der ”bare” for at holde styr på
eleverne, hvorfor den også bliver mindre attraktiv at lægge billet ind på
ved timefordeling.
I bagklogskabens lys burde fokus måske have været på at engagere udvalgte lærere og ledere, og herved skabe en tænketank, der kunne komme
med input og løsninger, inden EAT blev sat i søen. Det ville formentlig have
forberedt os på nogle af de elementære barrierer og ville have styrket EAT
som brand i andre skolers øjne. På sigt kunne EAT-lærerne således blive til

Aktivitet i EAT-boden
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kulturkaptajner, men erfaringen er, at for nuværende er fokus primært på
arbejdet med logistik, god atmosfære, samarbejde og ansvar. Vigtige parametre for at kunne føle ejerskab og engagement, selv om konklusionen er,
at Redegørelsens ambition for lærerenes vedkommende bredt set endnu
ikke er indfriet.
Den køkkenansvarlige
Ud over lærerne og særligt EAT-læreren har den køkkenansvarlige på hver
enkelt skole en meget stor rolle at spille i forhold til udbredelse af ejerskab. Ideelt er det en ildsjæl, der kan tænde resten af skolen med iderigdom og salgsiver. Men det kan også være en mere madmoderlig rolle, hvor
den køkkenansvarlige bliver garanten og personificeringen af, at EAT er i
trygge og gode hænder. Den køkkenansvarlige er nemlig den person, der
har størst kontakt med eleverne omkring maden og kan derfor være med
til at opmuntre til madmod og engagement. De er hjertet i EAT på skolen.
Ansættelsesmæssigt hører de hjemme blandt TAP-personalet og en del af
arbejdet består af modtagerfunktion og færdigtilberedning, men jobtitlen
og funktionen bærer det vigtige signal om mad, køkken, service, måltider
og faglighed.
Profil og ansættelse
Det er skolernes eget ansvar at ansætte de EAT-ansvarlige, men de har fra
Københavns Madhus kunne få et bud på en stillingsbeskrivelse og jobannonce. Hvor det har været ønsket har Københavns Madhus også deltaget
i jobsamtaler. Der har aldrig manglet ansøgere, men det har til tider været
svært at finde den rette profil. Stillingerne har fra første færd været besat
af folk med meget forskellig baggrund. Her er ufaglært rengøringspersonale, kokke, kunstnere, selvstændige der mangler en fast indtjening,
økonomaer, skånejob, ernæringsassistenter, pædagogmedhjælpere osv.
Tilgangen til opgaven er meget forskellig, alt efter motivationen for at søge
jobbet. For nogle er der tale om et ”kald,” for andre passer arbejdstiden
bare godt til deres øvrige liv. For andre igen er der tale om en kombinationsstilling f.eks. med daglig rengøring på skolen. Det har således også væ-

Organisering ad madudbringning til de mindste klassetrin på
Ellebjerg skole
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ret forskelligt fra skole til skole om man har hentet kandidater til stillingen via
interne eller eksterne opslag. For begge typer ansættelse gælder det, at flere
køkkenansvarlige oplever en stolthed over at varetage den vigtige opgave, det
er at være medansvarlig for, at børn og unge får et ordentligt måltid mad. Den
stolthed giver arbejdsglæde.
Den centrale rolle
Kirstine Østergaard Andersen, trainee hos Københavns Lærerforening, lavede
i foråret 2011 en undersøgelse af, hvordan der kan skabes mere ejerskab for
EAT på skolerne (hele undersøgelsen findes i bilagsrapporten). Med udgangspunkt i interview på syv skoler beskriver hun bl.a. den køkkenansvarliges
rolle i forhold til ejerskab: ”Den køkkenansvarlige kan tage en anden rolle end
læreren, idet vedkommende ikke er uddannet lærer og derfor ofte har en anden
tilgang til eleverne og det arbejde, der skal laves. Det er vigtigt, at den køkkenansvarlige er villig til at lægge et stykke arbejde i at få et forhold til eleverne og i
at blive en del af skolen.”
At jobfunktionen var helt ny for alle implicerede parter gav i 2009 en til tider
noget kaotisk hverdag med mange forandringer og meget information til at
begynde med. Profilen blev nærmest skabt undervejs, hvilket til tider affødte
frustration både hos fejlcastede, ansatte der ønskede en klar jobbeskrivelse
og på skolerne. Samtidig gav det en unik mulighed for, at EAT i samarbejde
med skolerne udviklede de bedst mulige rutiner. Det var en stor fordel og
samtidig nødvendigt at lytte til de køkkenansvarlige, da de hurtigt blev de
bærende kræfter for skabelsen af EAT’s identitet på skolerne. Når maden
kommer udefra, skabes den lokale stemning ikke nødvendigvis af maden. De
køkkenansvarlige blev derved EAT’s forlængede arm i forhold til at sikre, at
visionerne om attraktiv skolemad kunne føres ud i livet.
Eleverne
I forhold til eleverne har der i udviklingen af konceptet særligt været fokus på
at få de ældste elever til at tage ejerskab for EAT, da det tidligere var dem, der
fravalgte skolemaden – og madpakkerne. Dette beskrives mere indgående

Køkkenansvarlig på Peder Lykke skole
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i kapitel 13. At eleverne, primært udskolingen, men også mellemtrinnet
nogle steder, inddrages i sluttilberedning, anretning, levering til de mindste klasser og salg er også tænkt med ejerskab for øje. Kirstine Østergaard
Andersens undersøgelse af ejerskab har også fokus på elevernes rolle
heri, og hun peger på tre vigtige opmærksomhedspunkter i forhold hertil.
Først og fremmest handler det om at lade eleverne få indflydelse på så
meget som muligt i forhold til EAT, da det genererer ansvarlighed for, at
tingene omkring EAT kører. Eller som Østergaard Andersen skriver: ”At
være en del af beslutningsprocessen skaber ejerskab, fordi eleverne er med
til at skabe resultatet. De er med til at bestemme, hvordan EAT skal køre
lige netop på deres skole, de skal ikke bare udføre et stykke arbejde”. Lytter
skolerne til de gode ideer eleverne kommer med fordrer det således elevernes oplevelse af ejerskab.
Som logisk følge af indflydelse skal eleverne have lov til at tage ansvar
f.eks. i forhold til processen i køkkenet. Østergaard Andersen konkluderer:
”Hvis eleverne tager ansvar for dele af processen, gør de det til deres eget,
så ændrer arbejdet sig fra at være noget man gør, fordi man skal, til at være
noget man gør på sin egen måde og selv skaber”.
Som den tredje og sidste opmærksomhedspunkt nævner Østergaard Andersen stolthed. Hun konstaterer, at eleverne ofte gav udtryk for, at de var
stolte af det de lavede, og af at det var dem, der sørgede for, at de andre
elever fik noget at spise. En sådan stolthed er et fint udtryk for den type af
ejerskab, som EAT gerne ser udbredt som en naturlig del af EAT på skolen
og elevernes arbejde i boden.
Østergaard Andersens pointer oplever EAT-teamet i Københavns Madhus også, når de besøger skolerne. Det er en klar tendens, at de steder,
hvor eleverne inddrages fornuftigt, hvor der er et godt arbejdsklima, og
hvor EAT-lærere tager opgaven seriøst og har en anerkendende tilgang til
elevernes kunne og gøren, der sker der en forøgelse af stolthed og glæde.

”Hvis eleverne tager ansvar for
dele af processen, gør de det til
deres eget, så ændrer arbejdet
sig fra at være noget man gør,
fordi man skal, til at være noget
man gør på sin egen måde og selv
skaber”.
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Det er ikke altid sejt at give udtryk for denne stolthed, men det er tydeligt
at opleve. Udfordringen i udfoldelse af denne stolthed og ejerskab er, at
de arbejdsopgaver der kan tildeles eleverne er begrænsede i forhold til
konceptet, særligt i forhold til tidspres og nødvendigheden af anretning og
pakning på kort tid.
Ledelsen og det nye ansvar
Med EAT fik skolerne en ny type ansvar for skolemaden, hvor det til forskel fra KØSS er skolernes ansvar at drive boden, sikre økonomien osv.
Det kræver derfor en ledelse, der dels tager aktiv stilling til skolemadens
tilstedeværelse på skolen, men også en ledelse, der vedstår sig ansvaret,
da der netop er et større ansvar knyttet til EAT, som køkkenpersonen eller
EAT-læreren ikke kan eller skal stå alene med. Vores erfaring er, at ledelsen på den enkelte skole både skal have visioner, men også en organisation, der er gearet til opgaven. Skolelederen skal kunne se merværdien, men
også lægge en slagplan for udførelsen og i den forbindelse være villig til at
afhjælpe eventuelle opstarts- eller driftsproblemer. Konkret har ledelsen
på EAT-skolerne ansvaret for:
··

At sikre driften og økonomien, herunder omfang af ”buffer”, kontantsalg osv.

··

At ansætte personalet, den køkkenansvarlige og de skemalægge EAT-læretimer

··

At finde en elevinvolverende løsning og tage aktivt ansvar for, i samspil med den
køkkenansvarlige og EAT-lærerne, hvilke klassetrin der matcher arbejdet i boden
bedst

··

At sikre information til forældrene og være ansvarlig for at salget udbredes. F.eks.
ved at bruge EAT ved arrangementer ved skolestart, EAT som mad til skolefester,
personalemøder mv.

··

At skabe plads og rum til mad.

Ligesom der er stor forskel på læreres fokus og interessefelter er det
samme gældende for skolens ledere. Ledere kan være engagerede eller
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uengagerede i forhold til mad og måltider, eller de kan have et større fokus
på det administrative end på nogle af de faktorer, EAT er søgt ’solgt’ ind
med. Østergaard Andersens undersøgelse viser, at et af kendetegnene
ved netop en godt sælgende skole og en velfungerende EAT-bod er tydelig
ledelse og tydeligt engagement, hvilket stemmer overens med det billede
vi ser på skolerne.
Brugen af EAT på skolerne – ejerskab set fra den anden side af
kateteret
I Redegørelsen italesættes der flere tilgange til ejerskab. De mere håndgribelige forhold og ejerskabsrelationer som nævnt ovenfor – at de direkte
involverede lærere, den køkkenansvarlige, eleverne og ansvarlige ledelse
føler ejerskab. Men også, som kort berørt, det ejerskab som gerne via EAT
og konceptets indhold, rammer og værdier skal kunne sprede sig til hele
skolen og gøre, at f.eks. alle lærere på skolen føler et ejerskab for skolemaden og ser mulighederne heri som mere og andet end mad til sultne
maver. Dette sidstnævnte perspektiv er Ph.d. studerende Mikkel Jacobsen
fra Aalborg Universitet ved at undersøge med Ph.d.’en om mad og måltider
som en integreret del af folkeskolens didaktik. Formået er heri: ”At afdække aktørernes erfaringsgrundlag og perspektiver på, hvordan EAT/Madskoler integreres i de lokale mål med at drive skole. Afdækning af i hvor høj
grad man er i bevægelse fra et service-syn til et lærings- og dannelsessyn
på skolemad. Afdækning af forskellige tilgange til elevernes inddragelse og
vurderinger af, hvad de skaber af betydning/effekt” (læs mere om projektet
i bilagsrapporten).
Jacobsens undersøgelser, der dækker seks EAT skoler og tre madskoler
med observationer og semi-strukturede interviews med lærere, ledere og
køkkenpersonale samt ikke-strukturede interviews med elever viser for
nuværende, som også anslået indledningsvis i kapitlet, at EAT og madskolerne ikke integreres som en naturlig del af den fælles pædagogiske
praksis. Særligt på de undersøgte EAT-skoler har lærere, der ikke er en
del af EAT, ikke tænkt EAT ind i deres pædagogiske virke. Der er generelt

Indgang til lounge
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stor sympati for projektet blandt alle de interviewede lærere, og de fleste
nævner muligheden for at skabe et pædagogisk udviklingsrum eller et
alternativt læringsrum, hvor andre kompetencer end de boglige kommer i
spil. Den mest udbredte grundt til, at dette alligevel ikke ser ud til at ske,
er, at mange lærere ikke finder EAT-timen attraktiv, da den ikke giver forberedelsestillæg.
Andre kompetencer – muligheder i skolemaden
Arbejdet i køkkenet, både på EAT- og Madskoler, viser sig dog at indeholde
nogle oplagte muligheder for at arbejde pædagogisk på anden vis, end
man tidligere har haft mulighed for i folkeskolen. Alle lærere i Jacobsens
undersøgelse nævner, at de ser elever vokse og gå derfra med styrket
selvtillid. Særligt elever, der i den traditionelle tavleundervisning har det
vanskeligt. I køkkenet/EAT-boden kommer der andre kompetencer i spil,
disciplinen er en anden og opgaverne mere konkrete. Dette gælder særligt på madskolerne, der har eleverne en hel uge ad gangen i alle timer og
derfor kan arbejde mere koncentreret med udviklingen af kompetencer og
de pædagogiske elementer, men også lærerne fra EAT-skolerne taler om
de pædagogiske muligheder i EAT. En af de ting som Jacobsens undersøgelser foreløbig kan konkludere som et oplagt indsatsområde er derfor at
få engageret flere pædagogiske ledere i EAT, ikke mindst set i takt med, at
den administrative opgave omkring skolemaden bliver en mere rutinepræget del af skolens virke.
I den forbindelse kan det blive interessant at arbejde videre med de begreber EAT bruger i forhold til lærernes engagement. Jacobsen diskuterer
f.eks. i sin ph.d. spørgsmål som: Kommer EAT længere ind i skolens kultur
ved at tale om almen dannelse i stedet for maddannelse? Giver det mere
mening i en skolekontekst at tale om almen pædagogik frem for måltidspædagogik og almen didaktik frem for madanalfabetisme? Kontekstforståelsen er uden tvivl afgørende, hvis EAT skal være mere og andet end
skolemad – hvis EAT ikke kun skal være ”mad i skolen, men også skole i
maden” for at bruge en af Jacobsens metaforer. Hermed også en mere

Udportionering af dagens menuer, EAT-boden på Heibergskolen
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bevidst synliggørelse af, at mad og måltider kan være en løftestang for den
almene dannelse, pædagogik og didaktik.
Forudsætning for udbredelse og ejerskab på skolen
Østergaard Andersens undersøgelse, der går mere snævert på ejerskab
til selve maden og konceptet konkluderer, at følgende tre punkter er de
væsentligste, når ejerskab skal sikres og EAT blive en succes på skolen:
··

Opbakning fra ledelsen

··

Ildsjæle, der tør gå forrest og arbejde for, at ændringerne sker på skolen

··

At give eleverne mere indflydelse og ansvar

Forskellige behov – forskelligt ejerskab til EAT
Jacobsens undersøgelse viser som en uddybende forståelse af ovennævnte pointer, at der er stor forskel på skolernes behov og dermed tilgang til
EAT og ejerskab herfor. Lærerne på de i kapitel 11 nævnte forsøgsskoler
med en stor andel af socialøkonomiske udfordringer, hvor størstedelen
af eleverne var berettiget til gratis EAT eller EAT til nedsat pris, kan f.eks.
sagtens se en merværdi i EAT:
··

De ser det som en del af deres naturlige sociale og pædagogiske arbejde på en
skole som deres.

··

De kan se, hvordan maden og måltiderne løfter de svage børn. Både igennem deres arbejde i køkkenet, men også ernæringsmæssigt via maden, der gør dem mere
undervisningsparate.

··

De har bemærket, at der er færre konflikter som en kombination af maden og
måltiderne.

Det forholder sig anderledes på skoler med hovedsagligt ressourcestærke
familier. Her udnytter de ikke i samme grad de pædagogiske muligheder,
da de ikke oplever det samme behov for socialt-pædagogisk arbejde. De
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har andre udfordringer og andre prioriteter. Dette betyder dog ikke, at salget er lavt på skolen. Forklaringen skal altså ikke altid udelukkende findes
i lærernes engagement eller projektets merværdi. Snarere har EAT på denne type skole en ren servicefunktion, og forældrene benytter EAT frem for
madpakkerne, fordi de har tillid til maden. At EAT har opnået denne status
er dog ikke sket af sig selv. Effektivt kampagnearbejde, et stærkt brand,
mad af høj kvalitet og tilhørende værdier, som brugerne (forældrene) kan
identificere sig med, har skabt et blivende ejerskab. Ikke hos lærerne men
hos familierne i indskolingsklasserne. Her springes ’skolefaktoren’ over, og
forældrene forholder sig direkte til tilbuddet og virksomheden EAT.
Dette giver to måder for skoler at benytte EAT på, i hver sin ende af skalaen, og derved også to veje til udbredelse af EAT med høje salgstal og
ejerskab til følge:
··

Som en service til forældrene eller de største elever i stedet for madpakken, hvor
de som forbrugere sikres et produkt af høj kvalitet (kulinarisk, ernæringsmæssigt,
socialt), som de har tillid til. Dertil en måde hvorpå skolerne i ressourcestærke
områder kan konkurrere med privatskolerne.

··

Som et projekt, der får den gode mad ud til elever, der ellers ikke ville spise sundt
og varieret, og dermed optimere læringen. Dertil kommer de pædagogiske muligheder som skoler med store sociale udfordringer har mulighed for at sætte i spil.

En af de foreløbige konklusioner på Jacobsens undersøgelse i forhold til
udbredelse og ejerskab er således, at skolerne ser flere værdier i EAT, men
udnytter dem meget forskelligt afhængigt af deres behov og elevsammensætning. Det synes afgørende for salget, at EAT markedsføres direkte til
forældrene på skoler med ressourcestærke børn og via lærerne og tilskudsordningen på skoler med ressourcesvage børn. Samt at skoler med
en blandet elevsammensætning er sig bevidst om at benytte forskellige
tilgange til skolemaden.

Menutavle på en af de 32 EAT-skoler
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Højt engagement – højt salg?
Ultimo 2012 var der 14 ud af 32 EAT-skoler, hvor over 20 % af eleverne dagligt køber EAT. Hvis påstanden om, at et højt engagement og et stort ejerskab er nødvendigt for at sikre et godt salg af skolemaden, bør der således
være træk ved disse skoler, der kan løfte sløret for, hvordan dette kommer
til udtryk, og hvordan det virker i forhold til at skabe en god forretning.
Det korte svar er, at der ikke er en entydig kobling. En af de bedst sælgene
skoler i København er f.eks. styret af den køkkenansvarlig og skolelederen
uden synlig lærerinvolvering. Andre skoler har højt engagement over hele
linjen, men et middel salgsniveau. Én ting er dog sikker: Der er mange nuancer, og uden ejerskab fra enten lærere, ledelse eller den køkkenansvarlige kan EAT ikke nå tilfredsstillende salgstal. Omvendt er det også vigtigt
at have for øje som f.eks. Jacobsens undersøgelser viser, at der er flere
veje til udbredelse og forankring af EAT også uden for skolens indflydelse,
og derfor også flere grunde til ejerskab og et godt salg. Når tilskudsordningen til de fattigste børn er fuld etableret bliver det midlertidig interessant
at se, om trækkene ved de engagerede skoler bliver mere tydelige i form af
høje salgstal, da elevernes økonomiske formåen derved ikke er en ubekendt indflydelse på tallene.
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At måtte gå uden for skolen i skoletiden er et privilegium, de fleste elever
ser frem til at blive store nok til at kunne benytte. Det frie liv uden for skolens port, ofte i kombination med fastfood og tomme kalorier til frokost,
vælges til på bekostning af mors og fars madpakke. Stort set alle, der har
arbejdet med skolemad, ved, hvor vanskeligt det kan være at fastholde de
store elever som kunder, i hvert fald hvis målet er salg af sunde måltider
og ikke blot smoothies, pølsehorn, riskiks, myslibarer og kage. De store
forlader skolen for at købe mad, men i høj grad også for at få ’frisk luft’,
der ikke lugter af skole. De forlader skolens offentlige rum og regler for at
danne deres egne og mere private rum på gaden (På vej mod ny skolemad,
Højrup og Nielsen, 2009).
De store elever og deres manglende interesse for skolemad var en udfordring, som den nye skolemadssatsning i København rigtig gerne ville vise
kunne ’overvindes’. De ældste klassetrin havde, som det ses af nedenstående tabel baseret på 528 spørgeskemabesvarelser på fire skoler i 2006,
massivt fravalgt KØSS ikke mindst de hele måltider.
Køber du varm mad i skoleboden?

I alt 3. klasse 6. klasse 8. klasse

Ja - meget ofte ( flere gange om ugen)

6%

12%

3%

2%

Ja - nogle gange ( ca. én gang om ugen)

23%

32%

29%

5%

Ja - men ikke så tit ( mindre end én gang om ugen)

28%

29%

37%

18%

Nej - aldrig

43%

28%

31%

78%

Køber du kold mad i skoleboden?

I alt 3. klasse 6. klasse 8. klasse

Ja - meget ofte ( flere gange om ugen)

12%

14%

17%

5%

Ja - nogle gange ( ca. én gang om ugen)

26%

32%

31%

13%

Ja - men ikke så tit ( mindre end én gang om ugen)

32%

32%

40%

21%

Nej - aldrig

31%

23%

12%

61%

”Fat i den lange ende” Brugerundersøgelse af Københavns Sunde
skolemad på Københavns Kommunes folkeskoler. Boris Andersen 2006. Besvarelser fra 528
spørgeskemaer på fire skoler.
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En af ambitionerne med EAT var netop via elevinddragelse, ejerskab,
aldersdifferentieret mad mv. at vinde dem tilbage til skoleboden og den
sundere frokost. I Redegørelsen stod der: ”Eleverne i de ældste klasser får
ansvaret for skoleboderne og får mulighed for at indrette deres eget område
omkring boden – et område, som de kan bruge til pauser og spisning. Maden
designes specielt til dem, og de får en økonomisk gevinst af et øget salg i
skoleboden.”
De forskellige tiltag handlede både om selve skolemaden, men også om
alt det udenom. Særligt den identitet og kommunikation, der er udfoldet
omkring maden, havde det klare mål at gøre de store elever interesserede
og til kunder, fordi skolemad i form af EAT blev noget, de gerne ville identificere sig med. Dertil blev de tiltænkt en vigtig ambassadørrolle. Dette
kapitel er en beskrivelse af de mest markante af disse tiltag og effekterne
af dem.
EAT-lounge – elevernes eget sted
Skulle de store elever vindes ind på skolen, måtte der udvikles et sted, der
kunne konkurrere med deres frirum uden for skolen. For at imødekomme
de store elevers ønske om eksklusivitet, skulle de dertil selv have mulighed for at indrette deres egne spisemiljøer. Det kunne være i forbindelse
med skoleboden, eller et andet sted på skolen. Det vigtigste er, og det blev
understreget i Redegørelsen, at det er elevernes eget sted, at de store
elever selv er hovedarkitekter på indretningen.
Identifikation af mulighederne, opbygning og indretning blev varetaget af
loungeteamet i Københavns Madhus i samarbejde med Børne- og ungdomsforvaltningen, håndværkere og elever. Lederen af teamet, Gitte Tange
kalder i interviewet om dette arbejde, der kan læses i sin fulde længde i
bilagsrapporten, arbejdet ”en enestående renovering og udbygning af de
københavnske folkeskolers spiseområder”.

Stilhed før stormen
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Processen og elevinddragelse
Hvor indretningen af selve EAT-boden i høj grad var en ’voksenopgave’, var
målet fra starten, at der skulle være så stor elevinddragelse som muligt,
når det gjaldt loungeområdet – det skulle for alt i verden ikke være et voksenstyret projekt, men netop i EAT-brandets ånd en proces, hvor de store
elever selv tog magten. Eleverne, på hver skole et hold på 12-15 elever fra
6.-9. klasse, skulle på baggrund af inspiration fra indretnings-teamet selv
udfærdige en ansøgning med ideer til, hvad de kunne tænke sig. Temaerne
var vidt forskellige fra haj-akvarium og bling-bling til Hollywood Boulevard,
og det var tydeligt, at eleverne oplevede det som noget særligt at deltage i
processen og ”få alt det”, som nogle af dem gav udtryk for.
Rent praktisk tog det omkring tre måneder fra ideudveksling med eleverne til skolen havde en færdig lounge og i gennemsnit blev der brugt ca.
340.000 kr. på hver skole afhængig af, om der var etablerede og godkendte
rum til spisning, eller om de skulle skabes fra ny. Der blev i alt indrettet 38
EAT-lounges (nogle skoler har ikke lounges, da de ikke har udskolingselever), på en skole var det ikke muligt at finde plads til lounge i sammenhæng med boden og kun på to skoler var det slet ikke muligt at finde plads
hertil. Alt efter skolens størrelse er der forskel på størrelsen af stedets
lounge og spiseområde, nogle steder har man inddraget en hel gymnastiksal, mens det få andre steder kun var muligt at finde et hjørne af en gang.
Udseende og placering
Som det ses af før- og efter-billederne i bilagsrapporten, er der meget
lidt skole-image over de nye lokaler og møbler. Sortimentet som eleverne
kunne vælge imellem til netop deres lounge var blevet udvalgt af en gruppe
elever på udvalgte pilotskoler, og med deres valg som udgangspunkt blev
de sædvanlige leverandører udfordret og budt ind til nyudvikling og udvikling af møbler til EAT-boden. Indretningsteamet selv siger: ”Der er en klar
identitet i EAT-loungerne, samtidig med at de har hver deres individuelle
præg, og så hører vi jo, at eleverne er glade for den og passer på den.”

Lounge - workshop og udpakning af møbler til udskolingens
EAT-lounge

Skolemadssatsning 2007 - 2013 · Københavns Madhus · side 131

Kapitel 13 . De store elever
Konkurrencen fra gadens tilbud

For at komme så langt var der også i denne del af EAT brug for opbakning
fra skolens ledelse, og meget afhang af dennes indstilling. Var de villige
til at flytte et rengøringsrum eller et pedelrum? Var de villige til at sløjfe
en gymnastiksal? De skoler, der tog projektet til sig med det samme, var
typisk dem, der kunne se, at en ombygning også løste nogle eksisterende
problemer, både plads- og logistikmæssigt, men også af elevmæssig
karakter. Ganske få skoler havde et decideret samlingssted for udskolingseleverne og det fik de med en EAT-lounge, eller som lederen af indretningsteamet siger: ” Indskolingen havde et [samlingssted], mellemskolen
havde et, men hvad de store elever lavede i pauserne, hvor de gik hen, og
hvad de smed af skrald, der hvor de var, ville man ikke rigtigt vide.”
Lounge tilblivelse på Vanløse skole

Elevernes oplevelse
Også for eleverne var det en helt anderledes tilgang til skoleprojekter at
indgå i indretning af loungeområdet. Dels blev arbejdsgrupperne nedsat
på tværs af klasser og årgange og dels fik de en meget stor medbestemmelse. Nogle piger fra 7. klasse husker følgende om processen: ”Vi føler
vi er vokset med opgaven. I starten, da vi skulle indrette loungen, var man
lidt på bar bund, men nu ved hvordan vi skal håndterer det. (…) Vi synes
EAT-loungen er et superfedt sted at være. Det er hyggeligt, og der er altid en
rigtig god stemning, musik og god mad”.
Andre elever fokuserer på det fantastiske i de mange valgmuligheder og
ikke mindst, at det til sidst blev i en stil de selv havde ønsket og formuleret, også selv om de ikke kunne få det hele – her formuleret af en pige i
8. klasse: ” Vi ville gerne have et New Yorker inspireret café miljø. Vi vidste
godt, at alt ikke var muligt, men Madhusets folk var gode til at få samling og
retning på idéerne og luge de mest vilde af dem ud.”
EAT-lounge i brug
Erfaringerne med de mange lounges og tilsvarende mange måder at ’indtage’ dem på er, at det ikke kun handler om at skabe et fedt rum; indholdet
og aktiviteterne er også væsentlige for at skabe værdi i rummet. Når der
dufter af mad, og der er liv i rummet, bliver loungen mere attraktiv. Nogle
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skoler vælger at bruge deres lounge uden for pauserne til f.eks. undervisning,
gruppearbejde, filmfremvisninger eller aktiviteter efter skoletid. Det er også
med til at gøre loungen til en mere integreret del af skolen.
På nogle skoler har man valgt at lade en lille gruppe EAT-elever have ansvaret
for værtskabet i loungen. Eleverne sætter plakater op med informationer om
dagens menu, sørger for blomster og pynt, laver cafeer i loungen efter skoletid osv. At der tydeligt bliver taget ansvar for værtskabet betyder, at det bliver
mere attraktivt at opholde sig i loungen.
Selvom loungen i første omgang var tænkt som elevernes eget rum, viser det
sig i mange tilfælde, at eleverne godt kan lide, at der er voksne tilstede. Når der
er lærere i elevernes lounge, ser eleverne lærerne som mere ligeværdige. Man
kan derfor tit se en flok elever sidde rundt omkring en lærer og snakke, f.eks.
prøve deres holdninger af i mere uformelle og ikke skolerelaterede omgivelser.
Blandt EAT-skolerne er der en skole, der ikke har givet sine udskolingselever udgangstilladelse i frikvartererne. I spisepausen møder man på denne skole derfor
en lounge, som er fuld af elever. Mange elever mener, det er en naturvunden ret
at få udgangstilladelse. Og på nogle skoler er det nærmest tabu at diskutere, om
der kunne være gode grunde til at annullere udgangstilladelsen – sociale, sundhedsmæssige eller pædagogiske. Diskussionen er dog interessant ikke mindst,
hvis skabelsen af elevernes eget rum på skolen samtidig kan sikre, at de store
elever får en frokost, der gør dem mætte og undervisningsparate.
Det er svært direkte at konkludere på, om en velfungerende lounge også giver
flere solgte måltider til de ældste elever. Som det beskrives i slutningen af
dette kapitel, er det næppe muligt at udpege én grund som den altafgørende.
Men som allerede berørt i kapitel 8 vil varer på hylderne i EAT-boden formentlig gøre det mere attraktivt at købe ind til frokost mv. her og derved bruge
loungen, der så vil kunne sammenlignes med en cafe med tilhørende stemning. For nuværende er hylderne tomme, når de ældste elever kommer ned i
loungen, og hvem gider hænge ud i en tom butik?

Lounge områder
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Kommunikation i øjenhøjde
Kommunikation i øjenhøjde var og er en anden vigtig brik i forhold til at
vinde de ældste elever og skabe ejerskab for EAT. Det kræver stor indsigt i
målgruppen, og (københavnske) teenagere er en krævende gruppe at få et
godt kendskab til. Teenagekulturen er kendt for at bevæge sig hurtigt og
være flygtig, derfor ville det ikke give mening at få lavet store rapporter for
at øge kendskabet til målgruppen. I stedet blev følgende tre punkter valgt
som rettesnor:
··

Vi kommuniker dynamisk og i trit med de store elevers behov

··

Vi gør kommunikationen vedrørende

··

Vi gør kommunikationen brugerdrevet

Udvikling af konceptet EAT-TV er et eksempel på konkretisering af disse
punkter. Vi troede ikke på, at vi kunne ændre udskolingselevernes adfærd
via oplysning og information om sundhed. Udgangspunktet blev i stedet en
tro på, at de selv kan være med til at ændre denne adfærd.
EAT-TV – elevernes egen virkelighed
For at kommunikere dynamisk måtte vi benytte medier målgruppen
kendte, og som var relativt overkommelige at producere til. Det blev fødslen af web-tv-kanalen EAT-TV, der gav mulighed for at uploade, tagge og
lave sine egne kanaler, som andre kan streame fra deres computer og se
på fladskærmen i EAT-loungen f.eks. i frokostpausen, eller når der i øvrigt
er åben i loungen.
For at kommunikationen skulle være vedrørende, skulle EAT-TV ikke bare
være en madkanal, men i højere grad en livsstilskanal, hvor mad blev skrevet ind i den øvrige ungdomskultur og derved blev et element, som målgruppen kunne benytte til at skabe identitet og fortælle historier om sig
selv med på lige fod med musik, tøj, sport osv. I forlængelse af, at de store
elever havde fået ansvar for egen lounge og også havde rollen som salgs-

Lounge Hang out
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personale i boden, kunne EAT-TV og elevernes egne produktioner gøre det
muligt at reklamere for loungen, maden, konkurrencer, events osv. Derfor
skulle indholdet også i så høj grad som muligt være brugergenereret og
drevet af eleverne selv. Enten i form af egenproduktioner eller som virale
film, målgruppen selv havde fundet og sendt videre.
Selvom arbejdet med de store elever og skolemaden i høj grad var båret af
en tanke om at skabe et rum på skolen, der var forbeholdt dem, krævede
især EAT-TV involvering af lærerne. Både som tovholdere på, hvad der blev
uploadet, men også for at skabe ejerskab og merværdi blandt lærerne på
EAT-skolerne. Til at understøtte dette blev der udviklet en undervisningsdel til EAT-TV, så lærerne kunne bruge kanalen som en del af medieundervisningen og derved opleve, at EAT tilførte en merværdi til skolen og
deres virke. Undervisningsmaterialet er udviklet i henhold til Fælles Mål
for Folkeskolen 2009, der beskriver; at undervisningen i folkeskolen skal
lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at:
·
·

udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner
anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder
bevidst og hensigtsmæssigt.

EAT-TV anno 2013
EAT-TV fungerer i dag ikke som den løbende stafet det oprindeligt var
tænkt som, men som et tilbud til skolerne. Skolerne har ikke taget EAT-TV
til sig som håbet, og det er langt fra alle skoler, der bruger de opstillede tvskærme til at vise film fra kanalen. Oftere bliver de brugt som musikanlæg
med youtube og musikvideoer som eneste indslag. Nogle skoler har dog
taget det til sig og laver en årlig og rigtig god produktion, gerne fordi der er
en lærer på skolen, der har set det som en god mulighed.
Erfaringen er, at EAT-TV bliver en succes, når der er lærerne, som engagerer sig i produktionen og inspirerer eleverne. Lærerne har generelt meget

Erfaringen er, at EAT-TV bliver en
succes, når der er lærerne, som
engagerer sig i produktionen
og inspirerer eleverne. Lærerne
har generelt meget stor indflydelse på elevernes engagement
og dermed i sidste ende også på
kvaliteten af det, der er blevet
produceret.
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stor indflydelse på elevernes engagement og dermed i sidste ende også på
kvaliteten af det, der er blevet produceret. Hvis EAT-TV skal blive en succes på alle skoler, skal lærerne have mulighed for sparring, inspiration og
støtte fra en person udefra. Om EAT-TV er eller kan være med til at skabe
større ejerskab til EAT blandt de store elever og derved få dem som kunder
i skoleboden er vanskeligt at måle, men det er tydeligt, at de elever, der
har produceret EAT-TV, har fået øget ejerskab til EAT som brand. EAT-TV
kan ses på www.eat-tv.dk
EAT-crew – Eleverne som ambassadører
I Redegørelsen blev maddannelse i forhold til de ældste klassetrin koblet
ikke så meget til maden som til værtskabet og det at være ambassadører
for EAT: ”Som en del af arbejdet med maddannelse vil de store elever få
eget ansvar og værtskab for skolemaden i og omkring boderne, og dermed
vil de få fokus på arbejdet med rammerne for måltiderne. (…) Når eleverne
i 8./9. klasse får ansvaret for skoleboden og dermed står for hhv. at gøre
maden klar til servering og for at sælge maden, skal de klædes på til at være
madens ambassadører. En god ambassadør kender sit tilbud og skal kunne
sælge det.”
Modsat hvad der ellers ofte var og er praksis i landets skoleboder var tanken, at udskolingseleverne skulle varetage arbejdet i boden og derigennem
få ejerskab til og forståelse for skolemaden. Og i sidste ende gøre dem til
faste brugere af EAT. Det er erfaringen, at det rent faktisk er det, der sker
– jo større ejerskab elever får og føler gennem arbejdet i boden, jo mere
tager de rollen som ambassadører på sig, herunder også værtskabet for
de øvrige elever, der kommer i loungen f.eks. som beskrevet ovenfor.
Arbejde i EAT-boden
EAT-eleverne kommer ned i EAT-boden i 4. lektion, når den køkkenansvarlige har tilberedt maden. Det er forskelligt fra skole til skole, hvor mange
elever, der kommer ned i boden ad gangen. Nogle skoler samler hold af 6-8
elever, mens andre på skift har hele klasser med i EAT-timen. På to skoler

EAT-crew Ellebjerg Skole
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er det elever fra specialklassen, der er med i boden. Skolerne har erfaret,
at disse elever får særlig meget ud af og trives ved det praktiske arbejde i
boden. Når eleverne er i boden, bliver de oftest opdelt i små grupper med
forskellige ansvarsopgaver. Den tilknyttede EAT-lærer har det pædagogiske
ansvar under dette arbejde. EAT-elevernes arbejdsopgaver i EAT-boden kan
f.eks. være:
··

Opgaver på diverse madstationer i boden: Anretter maden i EAT-bokse, pakker og
uddeler maden til indskolingen og gør maden klar til de elever, der kommer og henter den i boden.

··

Værtskab. Eleverne sørger for, at loungen er klar, når gæsterne kommer. Dette indebærer også løbende oprydning og rengøring.

··

At sørge for, at loungen er et sted, man har lyst til at komme. Loungen skal være et
sted, der fysisk fungerer, og eleverne skal sørge for, at loungen er tidssvarende og
tiltalende for teenagere fra deres kvarter.

··

At opstille regler for anvendelsen af loungen sammen med lærerne.

··

Salgsarbejde både i boden, men også på resten af skolen f.eks. ved at sørge for, at
der bliver reklameret for maden via plakater, menufoldere, små reklamefilm, events
osv.

··

At arrangere events, klubagtige aktiviteter og skabe liv og ungdomskultur i loungen
(f.eks fællesspisning eller fredagscafe).

Mange skolemadsordninger, der har involveret elever i salgsarbejdet eller
sluttilberedning af skolemaden, har slået på det læringsmæssige aspekt:
Regning, købmandskab, salgsarbejde, service mv. I Redegørelsen gik man
et skridt videre ikke mindst begrundet i satsningen på de ældste elever:
”Der skal arbejdes bevidst og reflekteret med læring. Det er ikke nok at træne
sociale færdigheder og at øve sig i hovedregning. På de store klassetrin skal
der mere til, og det forudsætter, at der udvikles undervisningsmateriale, der
tager udgangspunkt i elevernes arbejde i skoleboden og i læse/læreplanerne
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for de relevante klassetrin. Der skal fortsat arbejdes med, at maddannelse og
madtemaet indgår i de relevante fag”.
Som beskrevet i forrige kapitel om ejerskab er dette læringsaspekt og inddragelse af EAT i den almene pædagogik ikke udfoldet som ønsket eller håbet.
Den manglende forberedelsestid til EAT-timen, det praktiske tidspres med at
få maden færdig til tiden i boder med højt salg og måske mest af alt den endnu
begrænsede indsigt i de merværdier EAT kan tilføre de eksisterende læringsrum er formentlig grundene hertil. Når det er sagt, er erfaringen, at mange
skoler hver dag erfarer, at der sker læring i arbejdet i skoleboden. I EAT-boden
lærer eleverne at være en del af proces og at skabe overblik over en proces
herunder team-arbejde og planlægning, og eleverne får kompetencer inden for
købmandskab og værtskab – spørgsmålet er blot, hvor bevidst det foregår, og
det gælder for så vidt både for eleverne og lærernes vedkommende.
Del i overskuddet fra EAT-boden
Som en del af det motiverende arbejde med at få de store elever til at tage
salgsarbejdet seriøst og gøre det til en opgave med ansvar, var der i Redegørelsen indtænkt en økonomisk gulerod: ”Eleverne (…) vil kunne genere
overskud fra skoleboden, og de har på den måde et incitament til at vinde flest
mulige kunder, drive boden så rationelt som muligt for at maksimere salget,
minimere spildet mm..” Dette nævnes også i faddernes manifest.
Der kan ikke fra centralt hold stilles deciderede krav til skolerne om, hvordan
de forvalter dette overskud. I praksis er det derfor forskelligt, hvordan overskuddet anvendes og ikke sjældent bruges overskuddet, som nævnt i kapitel 11, til at tildele den køkkenansvarlige flere timer. Virkeligheden er, at de
færreste skoler har taget muligheden for overskudsdeling til sig, og derfor er
det ikke mange elever, der ved, at en sådan gulerod for at generere merslag
eksisterer. Det kunne være et spændende initiativ at afprøve ikke mindst set i
forhold til tankerne om købmandskab, og at eleverne ikke skal opfatte arbejdet i EAT-boden som gratis arbejdskraft. Ligeledes vil det være interessant at
vende tilbage til Redegørelsens tanker om, hvorvidt man kunne have særlige

Elever for og bag disken
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retter (f.eks. fisk) eller initiativer, der gav større bonus for de EAT-bodsansvarlige elever.
Mellemtrin eller udskolingselever?
Det var meningen, at man med EAT ville gøre op med, at det altid er 6. klasserne, der arbejder i skoleboden. Skulle de store elever vindes for skolemaden og alle de særlige tiltag omkring lounge mv. virkeliggøres på disses
præmisser, gav det kun mening, hvis det også var udskolingseleverne, der
betjente EAT-boden. Flere skoler har imidlertid erfaret, at udskolingseleverne
omtaler arbejdet i EAT-boden som børnearbejde og ikke føler, at opgaverne er
udfordrende nok.
I praksis er der derfor mange kombinationer i spil. Ganske få boder har valgt
at gå tilbage til rene 6. klasser, og for en enkeltes vedkommende også 5. klasser. Flere har en kombination af 6., 7. og 8. klasser eller 7. og 8. klasser, kun få
har rene 8. klasser i boden eller inddrager 9. klasserne. Skolerne og Madhusets erfaringer vedr. ’geninddragelse’ af 6. klasserne er, at disse årgange lettere kan motiveres til arbejdet i EAT-boden og synes, det er sjovt og lærerigt.
En væsentlig erkendelse er desuden, at det er vigtigt at få engageret eleverne
inden, de får den famøse udgangstilladelse i 7. klasse. Overgangen til udskolingen, hvor nogle elever endda fysisk flytter til en anden del af skolen, får lov
at gå uden for skolen, går ind i teenageårene osv. er vanskelige for EAT-boden
at hamle op med, hvis det først er her eleverne stifter bekendtskab med
dette arbejde.
Den foreløbige erfaring de steder, hvor man har valgt mellemtrinnet til at stå
i boden, er dog, at eleverne synes at tage motivationen med sig ved klasseskift, hvilket kan betyde, at den negative stemning omkring arbejdet i boden,
som opleves hos nogle af de store elever med tiden vil forsvinde. At arbejdet i
boden blandt de ældste klassetrin opleves som kedeligt, er ikke undersøgt til
bunds, men det kan skyldes, at hverken Københavns Madhus eller skolen har
formået at indlægge de mere udfordrende elementer i arbejdet, der ellers var
udtænkt i Redegørelsen.

Travlhed
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En af de væsentlige grunde til valget af de ældste elever til boden var formodningerne om, at de stores fravalg af skolemaden skyldtes, at det var
mellemtrinnet, der var ambassadører for den. Sammenlignes salgstallene
for udskolingen med de klassetrin, der styrer boden synes der dog ikke at
være en tydelig sammenhæng. Kun ét sted, hvor boden bemandes af 5. og
6. klasser er slagstallene til de ældste elever markant lavere end til resten
af skolens klassetrin. For de øvrige skoler er der ikke denne klare sammenhæng, og der findes flere skoler med lave salgstal til de ældste selv
om det også er disse elever, der står i boden. Da der som skrevet er mange
skoler, der har valgt en bred kombination af 6.-8- klasse i boden kan det
ligeledes være svært entydigt at konkludere i forhold til den rette alderskombination i boden og et højt salg.
Events som motivation og afbræk
I forhold til motivering af de store elever har Københavns Madhus erfaret,
at events er givende. F.eks. ’EAT i natten’, en event i den københavnske
kulturnat, hvor elever fra forskellige skoler i Københavns Madhus er med
til at producere og servere EAT til folk, der kommer forbi i løbet af aftenen, har været særligt givende. Det motiverer tydeligvis eleverne, når de
kommer ud af deres daglige rutiner og i stedet deltager i meget praktiske
opgaver med synlige resultater, hvor det samtidig er sjovt, cool og sammen
med andre jævnaldrene. En konklusion, der samtidig kunne være udgangspunktet for fremtidig ideudvikling som supplement til det daglige arbejde i
boden.
Er de store elever vundet for skolemaden?
Hvordan ser det så ud – vandt vi dem? At dømme efter salgsstatistikkerne og i sammenligning med de øvrige elevers køb, er det korte svar
nej. Det er stadig en hård konkurrence at vinde de store elever, især fordi
de har udgangstilladelse i spisepausen og mulighed for at gøre brug af
alle gadens tilbud. Tager man derimod udgangspunkt i salgsprocenten til
udskolingen i den daværende skolemadsordning KØSS, hvor 78 % aldrig
købte den varme mad og kun fem % gjorde det en gang om ugen og sam-

EAT i natten
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menligner med EAT i dag, hvor cirka 25 % af udskolingseleverne køber EAT
mindst en gang om ugen, så er der sket en kraftig tilgang af netop de store
elever til skolemaden. Konklusionen bliver dermed, at vi er på vej. Figur 12
viser desuden, at salgsudviklingen understøtter denne konklusion. Det er
også et stigende antal kunder i udskolingen, der er med til generelt at få
EAT’s salgstal til at stige, og ikke kun ny tilkommende kunder i de mindste
klasser.

Figur 12 · Trinindelt udvikling i brugerandel 2012
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Forbruget af EAT hos udskolingseleverne er cirka 15 procentpoint lavere
end hos hhv. indskolingen og mellemtrinnet. Figur 13 viser, hvordan forbruget fordeler sig på de forskellige klassetrin på en tilfældig uge 37 i 2012.
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Som på stort set alle andre elementer i EAT er der også meget stor forskelligt fra skole til skole, hvor stor en andel af udskolingseleverne, der benytter EAT. Vores erfaring er, at eleverne ser meget til hinanden og er meget
påvirket af, om det nu også er i orden at spise EAT.
De bedst sælgende skoler
Fælles for stort set alle de skoler, der har godt fat i udskolingen er, at de
alle har et rigtig højt og stabilt salg af EAT til alle klassetrin, derfor ville
det måske nærmest være underligt, hvis udskolingen skilte sig markant
ud her. Det er dog muligt at finde en række fællestræk, der enkeltvis også
findes på flere af de mindre sælgende skoler, men som stort set alle er til
stede på skoler, der har højt salg til udskolingen:
··

Der er generelt en engageret ledelse, medarbejderstab samt EAT-crew.

··

Stort set alle skolerne har på eget initiativ lavet EAT-arrangementer og har brugt
EAT ved forskellige lejligheder (markedsdage, skolebestyrelsesmøder, PR-møder).

Figur 13. Brugerandelen af elever der har købt EAT en eller flere
gange i uge 37 2012 fordelt på
hhv. indskoling, mellemtrin og
udskoling
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··

De er på eget initiativ gode til at tage ejerskab for EAT og inkluderer EAT som en
naturlig del af skolens hverdag.

··

Der er meget dygtige EAT-køkkenansvarlige, der selv tager ejerskab på formen i
EAT-boden. Dvs. de gør noget ud af at gøre det til lige netop deres skoles EAT-bod
og at styre arbejdet i EAT-boden i den retning de gerne vil.

··

De køkkenansvarlige har typisk været gode til selv at løse uforudsete hændelser i
forbindelse med EAT.

··

Der er engagerede og synlige EAT-lærere, der virker til at samarbejde godt med
den køkkenansvarlige.

··

De fleste EAT-lærere er gengangere fra år til år, hvor vi på andre skoler ser stor
udskiftning.

··

På de fleste af skolerne er der mulighed for kontant-køb på dagen i EAT-boden,
også selv om det ikke er officiel EAT-politik.

Eller sagt på en anden måde på tværs af punkterne. – En engageret
og virksom medarbejderstab, hele vejen gennem skolen synes at være
medvirkende til, at de store er godt med på de skoler, der generelt sælger
mange portioner EAT.
Hvis man vil de store
EAT’s succes bliver bl.a. målt på, om salgsprocenterne til de store elever
stiger, men i forhold til konceptet og målet om at nå de store elever har
det været lige så væsentligt at skabe erfaringer i forhold til de beskrevne
tiltag i relation til skabelse af ejerskab hos de store. Ud over de specifikke
konklusioner for hver aktivitet, kan følgende overordnet konkluderes,
forhåbentlig også til gavn for andre, der vil tage kampen op om de store
elevers gunst:
··

En lounge, som eleverne har været med til at indrette, som der er liv omkring, som
eleverne skiftes til at stå for værtsskabet i, og som engang imellem får besøg af
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læreren, kan blive et tilholdssted, som eleverne faktisk vælger frem for at blive ude
på gaden hele frikvarteret.
··

Elever kan få læring ud af deres arbejde i boden, især hvis skolen finder frem til,
hvilken elevsammensætning i loungen og boden, der passer bedst til skolen.

··

Mange ting er mulige, hvis der følges op på det og nøglepersoner udpeges. Det
gælder blandt andet EAT-TV.

··

Selvom de store elever gerne vil være deres egne, kræver det også skolens støtte,
hvis et nyt mad- og måltidskoncept skal vinde fodfæste hos dem.

··

Ildsjæle er en forudsætning for at gøre EAT til mere end blot skolemad også i forhold til de store elever.

··

En generelt engageret tilgang til EAT på alle niveauer i skolen fra EAT-bod til ledelse smitter også af på de store elevers lyst til at købe EAT.

Dertil tror vi, at der er gevinst at hente i følgende to tiltag, der dog endnu
ikke er fyldigt afprøvet i København:
··

”Aktion købmand” – penge og overskudsdeling

··

Cafeliv i EAT-boden og loungen
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Maddannelse er et af de begreber, der nærmest er blevet synonymt med
mange af de tanker, projekter og mål, Københavns Madhus sætter og har
sat i søen. Således også i Redegørelsen for den nye skolemad, hvor der
stod: ”Maddannelse skal gøres til et centralt begreb for den nye skolemadsordning i Københavns Kommune.”
Maddannelse som begreb er kommet på mode de seneste år, hvor mange
taler om, laver definitioner af og forsker i det. Således også i Københavns
Madhus, hvor vi har defineret vores forståelse af begrebet og i dag opererer mere tydeligt ud fra et defineret tankesæt, når vi bruger ordet. Se definitionen i bilagsrapporten. I 2007, hvor Redegørelsen blev forfattet, og for
så vidt også ved etableringen af EAT i 2009, var denne proces ikke så langt.
Dengang som nu kan det dog godt siges, at alle, der arbejder med begrebet, opfatter det som et positivt ladet begreb, der er knyttet til forhold og
kompetencer omkring mad og måltider.
Set i relation til arbejdet med børn handler maddannelse i den forståelse
vi har i Københavns Madhus om det ansvar, voksne – ikke mindst de professionelle voksne, som børn dagligt er omgivet af – tager for, at børnene
får adgang til en madmæssige dannelsesrejse. Det var det, vi ønskede, at
EAT skulle bidrage til på skolerne – EAT skulle være mere og andet end
blot mad til sultne maver. Dermed kan maddannelses perspektivet også
ses som paraplyen over en del af de øvrige fokuspunktere i EAT og derved
en overbygning på meget af det, der allerede er behandlet i denne rapport.
Den næstbedste løsning
Et sådan dannelsesarbejde via mad har langt større potentiale, hvis maden produceres lokalt som beskrevet under madskolerne. Etableringen
af det centralproducerede EAT kan i den forbindelse ses som den bedste
næstbedste løsning, som vi derefter satte en dyd i at gøre så succesfuld
og attraktiv som mulig. Med andre ord: Idealet var skoler med eget produktionskøkken på alle de københavnske skoler, men virkeligheden var og
er en anden. Når mad, som tilfældet er med EAT, produceres og pakkes i

”Maddannelse skal gøres til et
centralt begreb for den nye skolemadsordning i Københavns Kommune.”
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bulk i et centralt køkken langt fra brugerne, er mulighederne for at arbejde
med maddannelse i EAT-boden som udgangspunkt ret begrænset. I Redegørelsen blev der derfor lagt vægt på, at der måtte tages øvrige initiativer,
der kunne skabe maddannelse på anden vis – f.eks. omkring skabelse af
en ny måltidskultur, en massiv satsning på hjemkundskab og jord til bord
forbindelsen.
Den dannelsesmæssige ramme omkring EAT
Det ligger ofte implicit i dannelsesbegrebet, at målet blandt andet er at
skabe handlekompetencer. I forhold til maddannelse må det således være
øvelsen i at træffe valg, koblet med oplæring og viden om, hvad dejlig mad
og gode måltider kan være. Eleverne spiser ikke EAT hele tiden og slet
ikke hele livet. Et af målene med EAT, i et dannelsesmæssigt perspektiv,
er derfor at give dem en værktøjskasse, der gør dem i stand til at træffe
valg og begrunde disse. Som en del af dette arbejde var hjemkundskab
tiltænkt en stor rolle, da EAT netop ikke kan lære eleverne at lave mad eller
opnå handlekompetencer i forhold til f.eks. råvarer. Det ville sideløbende
undervisning med kobling til maden i EAT-boden i hjemkundskab derimod
kunne.
Maddannelse – hvem og hvordan?
I Redegørelsen var der ret detaljerede beskrivelser af, hvordan maddannelsen skulle knyttes til skolemaden for alle tre klassegrupperinger. De
ideer giver stadig god mening og er derfor gengivet nedenfor. Herefter
beskrives, hvordan det i praksis udformede sig:
I indskolingen skal lærere og elever arbejde med maddannelse i forbindelse
med de daglige måltider. Her handler dannelsen meget om at få madmod,
om at skabe gode og alsidige madvaner og om at skabe en måltidskultur, der
ikke bare er en frokost, der hurtigst muligt skal overstås. Der udarbejdes
såkaldte ”værtsskabskasser” til de lærere, der er værterne, og der tilbydes
forskellige former for inspiration om ”Det gode måltid”.

Vægudsmykning
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På mellemtrinnet vil maddannelse dels være en del af de daglige måltider,
og dels vil det indgå som en del af hjemkundskabsundervisningen. I disse
klasser går maden fra primært at være noget, man spiser ved måltiderne,
til også at være noget, man selv kan lave. Hjemkundskabsundervisningen
skal i den forbindelse have et fagligt løft. Der vil bl.a. blive iværksat tilbud
om efteruddannelse for hjemkundskabslærerne. Madhuset foreslår, at der
udvikles projekter, der støtter op omkring hjemkundskabsundervisningen,
som f.eks. projektet ”Haver til maver”, og projekter, der støtter op om maddannelse ad andre kanaler, som f.eks. projektet ”Kulinarisk fritidsordning”.
For de store elever i udskolingen vil mange vaner grundlæggende være
skabt, og eleverne går deres egne veje – også når det gælder mad og
måltider. Som en del af arbejdet med maddannelse vil de store elever
få eget ansvar og værtskab for skolemaden i og omkring boderne, og
dermed vil de få fokus på arbejdet med rammerne for måltiderne. En del af
rammerne er de fysiske rammer, og eleverne skal i samarbejde med engagerede voksne planlægge og indrette spisemiljøer, som lever op til de store
elevers ønsker og forventninger til steder, hvor man spiser. Når eleverne i
8./9. klasse får ansvaret for skoleboden (…), skal de klædes på til at være
madens ambassadører. (…). Det kræver maddannelse, og det er noget af
det, eleverne skal have, både for at deres skolebod bliver en succes, men
også for at skolemaden i København på langt sigt har en effekt.
Maddannelse i EAT – et forsigtigt bud
Det er vanskeligt at evaluere på, om vi er kommet i mål mht. ovennævnte
beskrivelse og aktiviteter for maddannelse i skolemaden. Dels fordi
dannelse i sig selv er svært målbart, og ikke mindst fordi resultatet af
en forhåbentlig maddannelse først rigtigt vil kunne ses mange år ud i
fremtiden.
Helle Brønnum Carlsen har med udgangspunkt i Wolfgang Klafkis dannelsesmodel givet et bud på maddannelse, hvor begrebet opdeles i
forskellige grundlæggende værdier og disses virkemidler. Som fadder til

EAT break, Tove Ditlevsen Skole
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EAT og medskriver på Redegørelsen har dette bud sat sit præg på EAT’s
brug og forståelse af maddannelse, særligt i forhold til indskoling og mellemtrin.
Carlsen opdeler med sin definition begrebet i seks forskellige grundlæggende værdier og deres virkemidler (se model nedenfor). Virkemidlerne kan
forstås som, hvordan maddannelse opnås i praksis: Maddannelsens form
og udtryk. Denne opdeling og forståelse gør det muligt at finde aktiviteter
i forbindelse med skolemaden, der har potentiale til at give maddannelse.
Det ubesvarede spørgsmålet er dog som nævnt, hvorvidt det så også er
lykkedes eller vil lykkes i praksis.
Værdi

Virkemiddel

Eksempel på aktivitet i EAT

Produktivitet

Oparbejdelsen af grundlæggende færdigheder og håndværksmæssige evner

Deltage i det daglige arbejde i
EAT-boden. Elever, der deltager
i hjemkundskab, haver til maver,
EAT-tv

Kognitive muligheder

Læring og bevidstgørelse i forbindelse med oparbejdelsen af
de produktive evner

Deltage i det daglige arbejde i
EAT-boden. Samarbejde og evnen
til at udvikle nye teknikker og
arbejdsgange.

Lystbetonet og ansvarlig
omgang med egen krop

EAT-maden, der hvor eleverne udDet felt, hvor børnene lærer at
fordres på maden, der ikke altid er
være modige, nysgerrige og ikkedet, de kan lide. Produktudvikling
kræsne omkring mad, og udvikler
af menuer, der har som mål at
madmod
være maddannende

Æstetisk iagttagelsesevne

Evnen til at reagere og reflektere
på
smag, duft, synsindtryk

Deltage i det daglige arbejde i
EAT-boden. Måltidet, værtskabet
i klasse og lounge

De menneskelige relationer

Det sociale liv omkring maden

Louinge, værtskabspakke

Evne til at træffe valg

Udvikling af elevernes beslutningskompetencer

Er sund mad andet end gulerødder? Vil du spise EAT eller
madpakke? Vil du spise EAT eller
mad fra gaden?

Første to kolonner fra Høyrup og Nielsen: På vej mod ny skolemad, 2009, s. 18
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Som eksemplerne viser, har der primært været fokus på at arbejde med
det maddannende perspektiv over for eleverne og i mindre grad over for de
voksne professionelle (lærere, EAT-bodsansvarlige mfl.) og forældre. Disse
sidstnævnte er primært blevet mødt med oplysning, orientering og inspirationsdage undervejs.
Maddannelse i maden
Madmod nævnes flere gange i Redegørelsen, særligt i forhold til
indskolingen og mellemtrinet og er et begreb, der, som beskrevet i kapitel
4, har været retningsgivende for menuudviklingen i EAT. Både da den var
aldersdifferentieret og nu. Udfordringen af elevernes madmod hænger
stærkt sammen med ønsket om maddannelse f.eks. at menuerne ofte har
et udfordrende element f.eks. en salat, utraditionelle grøntsager eller en
særlig krydring.
Den oprindelige kolde menu til de yngste elever var udviklet til at være
den, der krævede mindst madmod. Med fraværet af den er mulighederne
for udfordring og styrkelse af madmod blevet yderligere udvidet for den
yngste elevgruppe. Da de også er den mest købende gruppe, synes denne
udfordring af smagsløg og madmod ikke at være et problem. Omvendt ved
vi også fra nogle skoler, at der ryger en del af maden i skraldespanden,
måske særligt grøntsagerne og de mere udfordrende elementer. Dette felt
er et af dem, som Københavns Madhus i et videre arbejde vil have mere
fokus på – er menuerne for komplekse og kravene til madmod for ambitiøse eller er det måske den manglende pædagogiske og dannelsesmæssige tilgang f.eks. i form af motiverende lærer, der får maden til at virke for
udfordrende?
Konklusionen synes at være, at maden i EAT bestemt rummer muligheden
for at udvise og opøve madmod, men hvis modet ikke udfordres, fordi eleven henviser de ukendte elementer til skraldespanden er der stadig uopdyrket land at betræde i hvert fald, hvis maddannelses aspekterne i EAT
kun tænkes i en snæver sammenhæng som kommende fra selve maden.

Udfordringen af elevernes madmod hænger stærkt sammen
med ønsket om maddannelse
f.eks. at menuerne ofte har et udfordrende element f.eks. en salat,
utraditionelle grøntsager eller en
særlig krydring.
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Gør kunderne glade, så kommer de igen
En ekstern undersøgelse fra starten af 2010 undersøgte de mulige barrierer for et øget salg af EAT, der på daværende tidspunkt lod noget tilbage at
ønske. Undersøgelsen, der kan læses i sin helhed i bilagsrapporten kapitel
11 bilag 3, var bl.a. baseret på interview med elever (fra alle klassetrin) og
forældre, om menuernes variation. En af anbefalingerne lød: ”I forhold til
eleverne bør man overveje, om der kan skabes en større efterspørgsel ved
at fjerne usikkerheden, som retter sig mod deres kendskab til retterne. Det
betyder, at man skal tage fat i at ændre sortimentet eller se, om man kan
udvide elevernes smag, så sortimentet i højere grad rummer retter, som
eleverne kan betragte som et sikkert eller kendt valg.” Altså den klassiske
konklusion, at kan kunderne ikke lide sortimentet, så må man justere det,
så det passer til kundernes smag. Det ville have været forholdsvis let at
skaffe flere kunder til EAT, hvis ønskerne fra undersøgelsen blev realiseret:
··

at favoritter, som sælger godt, bør gentages oftere end hver 4. uge, både klassikere
som lasagne, men også retter EAT har introduceret, som er blevet populære.

··

at sortimenter indeholder ”faste” og ”kendte” retter, som altid kan vælges

··

at sortimentet evt. på en fast ugedag udvides med en kendt og populær ret

Den vej blev ikke valgt, men salgstallene er alligevel steget fra ca. 7 %
i slutningen af 2009 til 20 % i efteråret 2012. Vise indrømmelser er der
dog givet eleverne f.eks. i form af burger, pizzasandwich med tilhørende
suppe, pitabrød med falafel mfl. Kravet til disse retter er dog de samme
som til resten af EAT. Det kulinariske niveau skal være i orden, og ernæringen skal leve op til anbefalingerne. Ovennævnte ønsker og indholdet bag
kan dog bruges til at inspirere EAT og andre aktører, der ønsker at vinde
børn til mere nyskabende skolemad end det sædvanlige og velkendte: Der
skal være et vist element af klassikere på menuen, retternes navne skal
ikke være for ukendte, og usikkerheden om, hvorvidt man nu kan lide den
pågældende mad, skal så vidt muligt elimineres. Dette har EAT prøvet at
imødekomme bl.a. ved uddeling af smagsprøver som en måde at udvide
elevernes smagspræferencer og madmod på.

Pakning af en af EAT´s bedst sælgende retter, Boller i karry
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Favoritterne og bundskraberne
Som det ses af nedenstående top- og bundlister er der, maddannelse og
madmod eller ej, ingen overraskelser i, hvad børnene (også) i København
bedst kan lide. Og stor enighed er der om de retter, der ligger i bunden,
hvad enten man ser på medium eller large-menuen.

De 5 mest sælgende retter
fra medium-menuen 2012

De 5 mest sælgende retter
fra large-menuen 2012

Boller i karry med ris, gulerod og salat af æble,
appelsin, fennikel og mandel

Burger med stegte kartoffelbåde. Coleslaw,
chiliketchup, burgerbolle og dagens frugt.

Pasta med kødsovs, gulerodssalat med basilikum og parmesan. Rosin og nøddeblanding med
chokolade.

Kylling i karry med ris, gulerødder, dagens frugt
og mandler.

Pitabrød med falafel. Salat, agurk, yogurtdip,
tomatsalsa, feta og dagens frugt.

Stegte kyllingelår med kartoffelbåde og agurkesalat. Grøn salat med mormordressing. Dagens
frugt eller grønt.

Lasagne med græsk salat og fuldkornsbolle.
Dagens frugt.

Kebab med stegte kartoffelbåde, ærtetzatziki og
græsk salat af melon. Dagens frugt.

Kylling i karry med ris, spicy hvidkålssalat med
kokos og mandler.

Tomatsuppe med pasta og fuldkornsbolle. Lille
rabarbermuffin.

De 3 dårligst sælgende retter fra mediummenuen 2012

DDe 3 dårligst sælgende retter fra largemenuen 2012

Ærtesuppe med finthakket radise/agurke-topping og sandwich med laks. Dagens frugt.

Ærtesuppe med finthakket radise/agurke-topping og sandwich med laks. Dagens frugt.

Quichetærte med kartoffel og skinke (svinekød),
rødbederåkost med wasabi og gulerod og dagens
frugt.

Spinattærte med salat af perlebyg, grønne
asparges og fennikel. Dagens frugt.

Bagt hvid fisk med kokos, stegte kartoffelbåde,
spicy hvidkålssalat og dagens frugt.

Bagt hvid fisk med kokos, stegte kartoffelbåde,
spicy hvidkålssalat og dagens frugt.
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Madmod kontra gadens smag
Arbejdet med at knække udskolingens lavere salgskurver er også interessant set i forhold til maddannelsesperspektivet. Maden i såvel
medium som large-menuen rummer maddannelsesmæssigt masser
af perspektiver, der ikke er til stede i gadens fastfood-tilbud. Men er
det netop den udfordrende smag og de anderledes råvarer, der er grunden til, at denne elevgruppe foretrækker gaden eller madpakken, eller
handler det som antydet flere steder om alt andet end mad, hvis denne
gruppe skal nås?
Set i forhold til de aktuelle forskelle i salgstal mellem f.eks. indskoling og
udskoling bliver det interessant at følge, om udskolingens lavere salgstal
er forbigående. Hvis det lave salg skyldes maden og det manglende mod
til forandringer i teenagealderen, vil salget måske ændre sig, efterhånden som indskolingen, der i København også er vant til madordninger
i daginstitutionerne, vokser sig ældre. Er det tilfældet, kan det måske
ende med, at det utilfredsstillende salg til de første årgange af udskolingselever bliver en parentes i EAT’s historie i takt med, at EAT giver
børnene en udvidet horisont i forhold til madvalg og præferencer. Men
som sagt udstår der stadig et mere grundigt arbejde med at undersøge,
hvorvidt den madmæssige dannelsesrejse blot tager tid, om EAT er for
madmodsmæssig ambitiøs, eller om de store bare til en hver tid vil noget
andet end de yngre.
Værtskab og måltidskultur
For indskoling og mellemtrin var måltidet og værtskabet de maddannende aktiviteter, der blev lagt særligt fokus på i Redegørelsen. Konkret
materialiseret i udvikling af en værtskabspakke. Udfordringen i forhold til
at bevæge sig ind på områder, der ikke direkte handler om skoleMADEN,
men om rammerne herfor var og er mange steder til stadighed, at der på
skolerne ikke er en samlet måltidskultur. Den er individuel i hver klasse,
og for hver lærer og ofte ikke italesat eller nedskrevet.

Hvis det lave salg skyldes maden og det manglende mod til
forandringer i teenagealderen,
vil salget måske ændre sig, efterhånden som indskolingen, der i
København også er vant til madordninger i daginstitutionerne,
vokser sig ældre.
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Opgaven, der var meget detaljeret stillet i Redegørelsen, var at lave en
fælles værtskabspakke til alle indskolings- og mellemtrinsklasserne
på EAT-skolerne. Værtskabspakken, eller posen, som det reelt var, blev
pakket i 750 eksemplarer med følgende indhold: Inspirationshæfte om
måltidskultur, ”Spisebogen-lær at forstå hvad maden fortæller dig” af
Urmila Bruun Lautrup, salt- og peberkværn, brødkniv med EAT-logo,
skærebræt i træ, bestikkurv, æbledeler, lysestager, fyrfadslys, dækkeservietter, råvareplakat, salt og hel peber. Tanken var, at disse symbolske redskaber skulle virke som katalysatorer for at italesætte mad- og
måltidskulturen rundt om i klasserne. Og det var et erklæret mål fra
Københavns Madhus, at der skulle følges op med hjælp og vejledning i
brugen af værtskabspakkerne, og at pakkernes indhold skulle fornyes
med jævne mellemrum.
Værtskabspakkerne i praksis
Der var meget stor forskel på, hvordan og hvor meget værtskabspakkerne blev anvendt, da de ramte skolerne i 2009. Lige fra skolelederen,
der endnu ikke har uddelt eller heller ikke ville dele pakkerne ud, til den
pædagogiske leder, der sidste år kontaktede Københavns Madhus og
spurgte, hvor pakkens indhold var købt, så de selv kunne lave nye, nu
hvor der ikke kom flere værtskabspakker. De brugte dem nemlig hver
dag. Status på initiativet er, at en del slet ikke brugte eller bruger værtskabspakkerne, en del bruger dele af indholdet med jævne mellemrum,
og få anvender værtskabspakkerne ofte.
Værtskabspakken var tænkt som inspiration og rammesætter, men blev
på nogle skoler opfattet som dikterende. En væsentlig erfaring er på den
baggrund, at et sådan, i forhold til skolens normale hverdag, anderledes tiltag kræver flere ressourcer fra afsenderen for at kunne følge op.
Man skal som en del af udsendelsen være med i klasserne, diskutere
værtskab med lærerne, rådgive om og udvikle ideen og ikke mindst gøre
værtskabspakkerne og deres indhold til skolernes egne.

Værtskabs-poser klar til uddeling
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For tidligt ude
Set i bakspejlet kan udsendelsen af værtskabspakkerne til alle skolerne
over en kam sammenlignes med at uddele dåseåbnere før konservesdåsen er opfundet, eller kørekort før køretimerne er påbegyndt. Mange skoler var i 2009 slet ikke i nærheden af at forholde sig til andet end maden og
de praktiske og driftsmæssige udfordringer den medførte. At tale måltidskultur og værtskab var et sprog de, helt forståeligt, ikke havde opdaget
behovet for. Dertil viste det sig, at mange klasser har en stærk kultur for
deres måltidsvaner, og derfor ikke ønskede en udefrakommende pakke
til at ændre vaner og kulturer. Københavns Madhus var dels ikke bevidste
om, at vores egen bevidsthed var et par omgange foran dem vi arbejde
med og dertil ikke godt nok forberedt på denne kulturkamp. I hvert fald
manglede ressourcen til at tage kampen op.
Om pakken kunne være blevet en succes nu, hvor de logistiske og praktiske udfordringer er langt færre og kundeandelen langt større, ikke mindst i
de klasser som pakkerne var tiltænkt, står hen i det uvisse, da der ikke har
været økonomiske prioriteringer i forhold til en genlancering. Til gengæld
arbejdes der i foråret 2013 på et ”Mad- og måltidsredskabsmateriale”.
Målet er at få de involverede omkring skolemaden både i selve maden og
ved måltidet engageret i udformning af retningslinjer eller politikker for
skolens arbejde med dette. Ved at starte her bliver det formentlig mere
logisk for skolerne individuelt at vælge et forøget fokus netop på måltidet/
værtskab og skabelse af de bedst mulige rammer herfor.
Opkvalificering af hjemkundskab
Et andet maddannende tiltag i EAT var styrkelse af fagligheden i hjemkundskab via efteruddannelse og derved indirekte påvirkning af eleverne
på mellemtrinnet, idet de fleste skoler påbegynder undervisning i hjemkundskab i 6. klasse. Dertil kommer muligheden for at lave tværfaglige
tiltag, med maden som omdrejningspunkt. Målet var ganske klart og sågar
understreget af fadderne. Hjemkundskab skulle op i faghierarkiet, og
undervisningen skulle gives et løft. Konkret blev der i relation hertil udvik-
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let ugekurset ”Giv hjemkundskab luft under vingerne”, der sammen
med Zahles seminarium blev afholdt tre gange. Målet med kurset var
at styrke hjemkundskabens faglighed og sammenhæng til andre fag
samt bidrage til skolens sundhedspolitik og elevernes maddannelse
på den enkelte skole.
Dertil blev der arbejdet med at udarbejde moduler under den pædagogiske grunduddannelse, der kunne knyttes til den eksisterende
diplomuddannelse ”Kost, ernæring og sundhed”. Modulerne blev
navngivet hhv. ”Mad i skolen” og ”Mad i faget”, og målet var, at den
studerende udviklede personlige, faglige og didaktiske forudsætninger for at kunne varetage og udvikle undervisning i hjemkundskab
samt varetage konsulentopgaver på skolerne inden for mad og måltidsområdet med henblik på sundhedsfremme og udvikling af elevernes maddannelse. Indholdet i de to moduler er udviklet, men grundet
ændringer i prioriteter og en langsommelig ansøgningsprocedure i
forhold til godkendelse af nævnte kurser, er de aldrig blevet testet i
praksis.
De begrænsede aktiviteter har dog langt fra givet det forankrede
resultat. Hjemkundskab er stadig det fag, der meget konkret kan understøtte EAT’s mission om at give eleverne kendskab, færdigheder og
oplevelser og hvor faget sammen med de daglige måltider, kan bidrage til elevernes maddannelse i skolen. Derfor giver det fortsat mening
i regi af EAT at arbejde på at støtte faget og dets formål. Københavns
Madhus arbejder konkret på at udvikle Børnenes Madhus i Madbyen,
hvor vi via kurser, efteruddannelse og supervision vil fortsætte ambitionerne fra Redegørelsen og faddermanifestet.
Undervisningsmateriale
Som nævnt mange gange var det tanken, også i Redegørelsen, og
netop ophængt i de maddannende aspekter, at mad skulle integreres

EAT-bod
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i skolens læring ud over spisepausen. Derfor skulle der udvikles undervisningsmateriale. Firmaet Frugtformidlingen har på foranledning af kommunen udviklet undervisningsmaterialet ”EAT på skemaet”, som i første
omgang er rettet mod indskolingen og mellemtrinnet. Første tema handler
om måltidet og kan hentes på www.eat.kk.dk under ”EAT i skolen”.
Det er ikke vores fornemmelse, at dette undervisningstilbud er blevet
en integreret del af EAT på skolerne, hvilket formentlig kan henføres til
de samme barrierer som beskrevet under værtspakkerne. I forhold til at
knytte undervisning til EAT-timen i boden har nogle EAT-lærere ytret, at
eleverne er så fokuserede på arbejdsprocessen i boden, og at blive færdige til tiden, at de ikke har tid til sidde med undervisningsmaterialer.
Et katalog af initiativer
Udover disse ovennævnte konkrete tiltag forslog Redegørelsen også
forskellige muligheder for at arbejde med maddannelse til daglig på de
enkelte klassetrin. Forslagene er af forskellig karakter og tager både udgangspunkt i selve skoleboden, fagene i folkeskolen samt aktiviteter uden
for skolen eller i elevernes fritid. De væsentligste og realiserede initiativer
(skolehaverne, der er blevet en enorm succes, kulinarisk fritidsordning, der
gav vigtige erfaringer og madruten, der er oplagt til kopiering for andre, der
ønsker at bringe skole og lokalsamfund sammen omkring mad og fødevareproduktion) nævnes kort i bilagsrapporten. Kontakt meget gerne Københavns Madhus for yderligere information.
For tidligt ude?
EAT var allerede før politikkerne havde bevilliget de mange millioner ude på
en mission større end blot at sikre sund mad til sultne maver, og det er i det
lys, at de mange og på mange måder højtragende tanker og ord om maddannelse skal forstås. Verdens bedste eller i hvert fald Danmarks bedste
skolemadsordning skulle være mere og andet end blot mad. Den skulle
samle de mange erfaringer gjort på skolemadsområdet og løfte dem et niveau højere. Det virkede logisk for udviklerne i Københavns Madhus og det
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var formentlig med til at overbevise politikkerne om den store bevilling, men
faktum er, at der nok blev gjort regning uden vært, når det kom til skolernes
modtagelighed for disse tanker.
Som nævnt mange gange i denne rapport fyldte implementering og det overhovedet at få maden ud på skolerne og solgt til eleverne rigtig meget de første
år af EAT’s levetid. Med fordel kunne Københavns Madhus have valgt at satse
alle ressourcer her og ikke mindst få lærerne med på ideen før der blev hældt
maddannelse på. Og stillet krav om, at såvel skolen som lærerne skulle bruge
EAT som platform for diverse undervisningsvinkler inden de overhovedet
havde en klar ide om, hvad EAT var og kunne – og hvad maddannelse var og
kunne. Retrospektivt skulle der nok have været et større fokus på at skabe
en kultur for overhovedet at have mad på skolerne, før man tog næste skridt.
Dette skridt og trin på rejsen er skolerne dog ved at være modne til anno 2013,
og herfra arbejder Københavns Madhus videre.
Maddannelse er stadig en vigtig del af EAT og målet er fortsat, at en så ambitiøs skolemadsordning skal rumme mere og andet end bare dejlig mad. På
trods af, at der helt fra starten har været arbejdet med disse aspekter er det
dog stadig kun i sin vorden at tale om resultaterne af indsatsen. Også vi har
måtte lære lektien i forhold til at prioritere det vigtigste først. Derfor giver det
anno 2013 rigtig god mening nu at søsætte projekter, hvor skolerne selv skal
formulere holdninger til og rammer for skolemaden og måltiderne. Herved
kan skolerne på deres egne præmisser og i netop deres kontekst forhold sig
til, hvordan skolemad i regi af EAT på netop deres skole kan føre til mod, dannelse og værtskab, og hvilke aktiviteter de i den forbindelse vil gøre brug af
eller får brug for, at der udvikles fra mere centralt plan.

Maddannelse er stadig en vigtig
del af EAT og målet er fortsat, at
en så ambitiøs skolemadsordning
skal rumme mere og andet end
bare dejlig mad. På trods af, at
der helt fra starten har været arbejdet med disse aspekter er det
dog stadig kun i sin vorden at tale
om resultaterne af indsatsen.
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Fik København Danmarks bedste skolemad? Er EAT en succes eller ej?
Svaret vil i nogle sammenhænge afhænge af øjnene, der ser og i hvert fald
være forskelligt alt efter hvilke parametre, der bruges for succes eller hvilke
af de 10 punkter, der måles på. De foregående kapitler er en historiefortælling. Fortællingen om udviklingen af et skolemadskoncept. Fortællinger om
de store visioner og den genstridige virkelighed, der ikke altid opførte sig
som udtænkt på papiret. Fortællinger om mennesker, om mad og om forandringer. Krav om forandringsvillighed både i kulturer, i arbejdsmetoder og
mentalt hos alle dem, der har været og fortsat er involveret i arbejdet med
udvikling, implementering og løbende drift af EAT.
Set med disse briller er der elementer, der er lykkes bedre end andet, og det
er tydeligt for os, at vi stadig er på vej, og at skolemadskulturen forsat er
under udvikling. EAT alene kan ikke ændre en skolekultur, hvor spisning og
plads til måltider på mange måder har været negligeret.
Høje og stigende salgstal
Et vigtigt succeskriterium gennem EAT’s historie handler om salget. For
hvert solgt måltid EAT er der et barn med sund mad i maven, og en forældre,
der bakker op om kommunens intension. Og omvendt – hvis ingen, eleverne,
forældrene eller skolen ville købe eller støtte op om EAT, er gode hensigter
nytteløse. Bedre folkesundhed skal skabes – ikke i ord, men i handling. Og
når det handler om EAT, vises resultatet i første omgang via salgstallene.
På den baggrund er der grund til at være fortrøstningsfuld. EAT bruges
dagligt af lige over 20 % af de mulige elever. På ugebasis køber 30-35 % af de
mulige elever EAT, mindst én gang. I gennemsnit produceres der dagligt 3800
portioner EAT i det centrale EAT-køkken. Det gør EAT til Danmarks bedst sælgende skolemad. Salgsmæssigt er det på fire år lykkes at flytte de samlede
daglige salgsprocenter fra 3,5 % i 2009 til de omtalte lige over 20 % i dag. Og
i den forbindelse er det væsentligt, at dette tal dækker over salg af hele måltider og ikke elever, der køber pølsehorn eller fredagskage. Det må alt andet
siges at være en succes og en anerkendelse til maden og konceptet.

Et vigtigt succeskriterium gennem EAT’s historie handler om
salget. For hvert solgt måltid EAT
er der et barn med sund mad i
maven, og en forældre, der bakker
op om kommunens intension.
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Flere skoler ville formentlig kunne få endnu højere salgstal til de store elever, hvis der blev satset på at skabe købsmæssige rammer, der er attraktive for udskolingseleverne. De fleste EAT-boder har svært ved at honorere
udskolingselevernes krav om spontankøb – det kræver i hvert fald, at
skolen tør løbe an på en større buffer end antallet af forudbestilte menuer
og dertil kontantsalg, og her er alle skoler endnu ikke.
Et tillidsfuldt koncept
EAT er ikke billig, set i forhold til den gængse opfattelse af, hvad skolemad
som erstatning for madpakken må koste, for kvalitet i mad koster. Men det
har vist sig, at forældrene alligevel er villige til at betale. Vi tror på, at det
skyldes, at det høje mål for kvalitet i maden såvel kulinarisk som ernæringsmæssigt har været rigtigt tænkt. At der er et marked for skolemad af
høj kvalitet, hvis produktet og konceptet formår at overbevise køberne om
disse faktorer, og vedvarende lever op til forventningerne.
EAT som socialt projekt
Allerede i Redegørelsen var der fokus på den sociale ulighed, som den
forholdsvis høje pris pr måltid kunne resultere i. At det sunde og velsmagende kun ville blive for dem, der havde råd og dermed ikke for de børn,
der måske havde det største behov. Med politikkernes vedtagelse af EAT
gratis eller til nedsat pris til byens fattigste børn, fra 2013, har København
nu et skolemadskoncept af høj kulinarisk kvalitet, der rummer lige muligheder for adgang til sund mad. I al beskedenhed er vi stolte over, at EAT
gør dette muligt og således rummer såvel et mere servicerende perspektiv
som et socialt.
Maden
Set henover de 10 punkter i Redegørelsen mener vi selv at være kommet
tæt på målet med henholdsvis maden og den konceptmæssige indpakning
af denne. Maden i EAT er nyskabende, kompromisløs og ambitiøs i forhold
til andre skolemadsordninger. Undervejs har det, ud over fredlige kompromiser, krævet mange kampe – nogle vundne andre tabte. Nogen vil må-

EAT-kampagnebil
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ske mene, at der blev indgået for mange kompromiser i praktikkens navn
andre, at vi stadig skyder for langt forbi målgruppens madønsker. En del
foreslår os at spørge eleverne, hvad de har lyst til at spise, men er ønsket,
at skolemad i København skal være mere og andet end pizza, pasta og
burger, er det en rigtig dårlig ide. Hvordan kan man efterspørge noget, man
ikke ved hvad er? Vil vi have maddannelse i skolemaden, kræver det, at vi
tror på, at det er det rigtige vi gør, ligesom det er et præmis, der må accepteres, at ikke alle ideer og retter bliver modtaget med lige stor jubel. At
nogle retter sælger markant dårligere end andre, og at noget mad havner i
skraldespanden. I hvert fald til at begynde med.
Et af Redegørelsens ufravigelige krav til den nye skolemad var, at velsmag
og ernæring skulle gå hånd i hånd. Selv ønskede vi at vise, at det sunde
også er salgsbart, hvis det smager godt nok og gøres attraktivt. Begge dele
synes vi, EAT indfrier, hvorfor det bagvedliggende koncept også er et godt
eksempel til andre steder, hvor det offentlige varetager mad til sine borgere. Selv er vi stolte over resultatet. På trods af de meget store gryder både
ligner og smager EAT, som var det hjemmelavet, og på linje med en stor del
af byens børn spiser vi i Københavns Madhus det derfor hver dag til frokost.
Den aldersdifferentierede mad
EAT ville ikke blot udvikle en ny standard for maden, konceptet rummede
også markant anderledes tanker vedr. den rette mad til de forskellige
målgrupper, og langt fra alle af disse viste sig succesfulde. Måske var det
aldersdifferentierede element ikke tænkt godt nok igennem, eller måske
skyldes den manglende levedygtighed for de aldersdifferentierede menuer, at ideen aldrig fik lov til for alvor at teste sin gang på jord. Måske var
det panikken omkring de lave salgstal, der tog livet af ideen endnu inden
den var ordentlig afprøvet?
Effekten af den opgivne aldersopdeling er på den positive side, at det frie
menuvalg givet har haft en effekt på salget, da valgfriheden giver større
mulighed for at ’shoppe’ efter livretter. Omvendt gør netop det faktum, at

Pakning i EAT-køkkenet
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der blandt de store elever, hvis køb er næsten ligeligt mellem henholdsvis
medium og large menuen, vil være elever, der ikke altid får mad nok til at
blive ordentlig mætte. Og tilsvarende små elever, der får mad, der til tider
er lige lovligt avanceret til deres smagsløg og dertil ofte for store portioner.
I denne optik er der klare bevæggrunde for at tage den aldersdifferentierede del af EAT op igen og måske finde en helt tredje vej, der holder fast på,
at også når det kommer til skolemad, er det sjældent, at ’one size fits all’
holder.
Fra projekt til praksis
På trods af stoltheden over den kulinariske side af EAT og de høje salgstal
giver en rapport som denne anledning til at opholde sig ved netop disse to
parametre. EAT er ikke længere i udvikling eller implementering, og selv om
det er glædeligt at kunne sige, at EAT, oven på alle udfordringerne og genvordighederne er gået i drift, er det anno 2013 hovedbekymringen set fra
Københavns Madhus, at der går for meget ’drift i den’, eller at det i for høj
grad bliver salget, der bestemmer, hvordan EAT’s menuer kommer til at se
ud i fremtiden. Den høje overligger, som EAT er født med og markedsføres
med henvisning til, er ikke en selvfølge nu, hvor EAT ikke længere er projekt,
men praksis.
Hvis EAT skal bevare sin egenart, nyskabelse og være mad, der viser børn og
voksne nye veje til ny madkultur skal grundideen fastholdes og kontinuerligt
være bevidst tankegods hos de kommende menu-udviklere, hvad enten det
er dem, der sammensætter retterne, vælger køkkenets arbejdsform eller
styrer regnemaskinen bag. Faldgruberne kunne f.eks. være:
··

De håndplukkede kyllinger og ’hjemmestegte’ frikadeller udskiftes med købt ditto
for at lette det fysiske arbejdsmiljø for køkkenets medarbejdere.

··

Frem for de varierede tilberedninger af det grønne tilbehør, der ikke altid falder i lige
god jord hos alle elever, satses der mere massivt på ’gnavegrønt’ som tilbehør, da en
skrallet gulerod eller et stykke agurk er mere i børnenes smag.

Den høje overligger, som EAT er
født med og markedsføres med
henvisning til, er ikke en selvfølge
nu, hvor EAT ikke længere er projekt, men praksis.
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Design guides

··

Det er svært at sidde overhør, at lasagne sælger bedre end hvid fisk. Eller at nudelretterne er meget billigere end laksen.

Sikker drift og hverdag er godt og tryghedsskabende. Men hvis hverdagens udfordringer ikke bliver taklet rigtigt, hvis folk i og omkring EAT ikke
er sig bevidst om, hvad der var og er med til kulinarisk at brande EAT, hvis
ikke kvalitetskontrol og Faddermanifestet fastholdes og skærpes, netop
når hverdagen indfinder sig, er det ingen naturlov, at EAT på sigt stadig vil
kunne bryste sig af at være Danmarks mest ambitiøse skolemad.
Et spørgsmål der i den forbindelse er bydende aktuelt, er Faddermanifestets punkt vedr. dyrevelfærd. I forhold til netop ovenstående anser vi det
som problematisk, at det kød der serveres i EAT anno 2013 hverken er økologisk eller kommer fra producenter, der kan leve op til dyrevelfærdskrav.
Den konceptualisrede indpakning
EAT er i dag synonym med skolemad i København. At dette lille ord skulle
komme til at ligge så vel i munden stod ikke skrevet i kortene, da konceptudviklingen gik i gang i 2007. Det kan sagtens diskuteres, om konceptet
som helhed formår at favne alle skolens klassetrin, sådan som opdraget
var, men overordnet mener vi, at netop brandingen af den nye skolemad
i EAT’s navn med dertilhørende gennemført emballage, indretning, de
røde diske, slogans mv. er et af de elementer i udviklingen, der er lykkes
allerbedst. Det var udgangspunktet, at maden ikke var nok i sig selv, og
vi vil vove den påstand, at netop konceptliggørelsen af EAT har været en
kraftigt medvirkende faktor til, at EAT har fået den fremtrædende plads i
brugernes bevidsthed, som tilfældet synes at være.
Når det så er sagt, kommer man ikke uden om spørgsmålet om de ældste elever, og om hvorvidt brand og målgruppe matcher så godt, som det
var ønsket. Udskolingseleverne er en udfordrende målgruppe at være på
omgangshøjde med, og det er bestemt også en af udfordringerne i EAT og
måske en af grundene til det lavere salg hos de store elever. De elever der

Badges oplæg

EAT - Mad til københavnske skoleelever / Københavns Madhus / e-Types 2009

Skolemadssatsning 2007 - 2013 · Københavns Madhus · side 163

Kapitel 15 · Konklusioner og perspektiveringer
Kom Redegørelsens 10 punkter i mål?

er udskoling i dag, kan formentlig huske EAT fra lanceringen, hvor de selv
gik i 4.-5. klasse. Brandmæssigt har EAT i de forgangne fire år ikke forandret sig nævneværdigt, men det har de pågældende elever. Tidens trend
går stærkt, og det er en udfordring for EAT. Ved lanceringen var EAT udtryk
for New Skool Power. Måske synes de ældste elever snart, EAT nærmer sig
old school? Mange af de mærker og brands, som unge orienterer sig mod,
med Apple som det ultimative, kommer jævnligt med opdateringer, events,
designforandringer mv. Det skaber opmærksomhed, hype, nye kunder
og fornyet købelyst. Det burde EAT måske lære af – forandring fryder og
skaber interesse.
Madskolerne
På opgørelsen af listen med opfyldte mål mener vi også, der kan sættes
kryds ved madskoler. Endnu skal de have nogle flere år på bagen for at
kunne (be)vise, at de netop kan noget helt andet end EAT. Den meget høje
elevtilslutning, at der allerede er syv i København, og den politiske beslutning om, at alle nybyggede skoler, skal bygges som madskoler finder
vi dog allerede for nuværende, er en sejr for skolemaden og et bevis på, at
det ikke kun er privatskolerne, der har ret til mad som en prioriteret del af
skolens virke. Vi mener med rette, at madskolerne nogle steder allerede er
og alle har potentialet til at være et revolutionerende læringsprojekt, hvor
eleverne ikke bare spiser, men også aktivt laver maden. Vi håber, at der
inden for de næste år vil være forskere der vil se nærmere på netop disses
skolers erfaringer.
Kulturændring strandet eller påbegyndt?
Et af udgangspunkterne for EAT var, at et ambitiøst skolemadskoncept bør
have højere ambitioner end blot mætte maver. Derfor handler EAT også
om engagement, ejerskab og maddannelse. Hvor selve maden og de dertil
tætforbundene elementer kan gives et positivt skudsmål, er der stadig
vej at betræde, når det kommer til fuldbyrdet ejerskab på alle EAT-skoler.
Ligeledes mangler vi på mange skoler at opleve engagementet og viljen til
konkret at skabe bedre vilkår for en bedre og ny mad- og måltidskultur,

Tidens trend går stærkt, og det
er en udfordring for EAT. Ved lanceringen var EAT udtryk for New
Skool Power. Måske synes de
ældste elever snart, EAT nærmer
sig old school?
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f.eks. ved at ændre på spisepausens længde og den måde man spiser på i
klasserne.
I praksis er konklusionen lidt mere nuanceret. Først og fremmest har de
sidste fire år vist, at ejerskab skabes og udleves på forskellige niveauer, og
at det nødvendigvis må være sådan. Et meget lavpraktisk ejerskab har de
fleste steder vist sig at være forudsætningen for overhovedet at kunne gøre
EAT til mere end mad, og herved, via det daglige arbejde med EAT, på sigt i
skolens tempo, at ændre kulturen. Vi har også oplevet, at de kritiske røster
overfor EAT, det værende fra forældre, elever og lærere både mht. maden,
bestillings- og betalingssystemet og praksis på skolen, er blevet betydeligt
færre. I og med at salgstallene ikke er faldet tilsvarende – tværtimod, anser
vi også denne tendens som et bevis for ejerskab, der på sigt kan føre et
mere bevidst og bredere favnende ejerskab og engagement med sig.
Selvransagelse
Vi ville gerne lave skolerne om og starte en madrevolution. Nogle ting er lykkedes, mens andre tiltag ikke har egnet sig særlig godt i den form vi havde
tænkt dem i eller i måden, hvorpå vi forsøgte at presse dem ned over hovedet på skolerne. Den største erfaring i arbejdet med ejerskab, engagement
og ikke mindst maddannelse er derfor, at ordene kræver, at projektet giver
mening hos de mennesker, der skal tage opgaven til sig.
Vi skrev det sådan set selv i Redegørelsen: ”Visionen for Københavns Skolemad er, at den skal bidrage til at udvikle en glad og sund madkultur på skolerne, og dermed skal den bidrage til et godt læringsmiljø og sundhedsfremme
for elever og ansatte. Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Der er tale
om et opgør med generationers madpakke- og frikvarterskultur på skolerne,
hvor det mere er reglen end undtagelsen, at der hverken er plads til eller tid
til maden og spisningen. Vanerne omkring spisepauserne og hele organiseringen er meget rodfæstede, både hos forældrene og lærerne – og på den måde
skolens praksis er funderet, hvorfor det er svært ”bare” at lave om på det.”.

Vi ville gerne lave skolerne om og
starte en madrevolution. Nogle
ting er lykkedes, mens andre tiltag ikke har egnet sig særlig godt
i den form vi havde tænkt dem i
eller i måden, hvorpå vi forsøgte
at presse dem ned over hovedet
på skolerne.
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Vi vidste på papiret, at det var en stor opgave at ændre kultur og vaner,
men endte alligevel med fuldstændig at undervurdere, hvad opgaven i
praksis ville kræve af tid og menneskelige og økonomiske ressourcer. I
henhold til udgangspunktet er vi kommet et pænt stykke i forhold til at
skabe en ny dagsorden for skolemad, men selvransagelsen er, at vi nok
har troet, at opgaven var lettere, end den viste sig at være. Måske fordi vi
til tider har haft for ensidigt fokus på vores egen dagsorden, begejstring
og udgangspunkt. Og derved forudsatte, at værdien af projektet var lige
så tydelig for andre, som den var for os selv. Vi har undervurderet, at en
(kultur)forandring på skolerne kræver initiativer, der udspringer af praktiske erfaringer, og at vi skal være med til at hjælpe disse erfaringer frem.
Møder, manualer eller bemandede EAT-boder gør det ikke alene. Og nok så
dejlig EAT-mad heller ikke.
Mest af alt har vi måske til tider haft en mangel på forståelse af den kultur
vi ville lave om. Euforien over at politikkerne havde givet grønt lys til udvikling af et så ambitiøst skolemadsprojekt gjorde os blinde overfor, at alle
andre måske ikke nødvendigvis syntes lige så godt om ideen som os, eller
at de måske bare mente, at der var andre ting, der var vigtigere, og derfor
var vi ekstra uforberedte – også ressourcemæssigt – på, at alting ikke
bare klappede.
At EAT dertil skulle udrulles på samtlige folkeskoler inden for et par måneder inklusiv alt hvad det krævede af ombygninger, ansættelser, oplæringer, ‹børnesygdomme› i uafprøvede systemer, logistik mv. forstærkede
formentlig, at der i kampens hede blev et for ensidigt fokus på, at «skolerne ikke ville» forandringerne og skolemaden, i stedet for at fokusere på,
hvordan vi fik dem med om bord i projektet.
Den optimale drejebog
Som denne rapport gerne skulle vise, mener vi overordnet set, at operation
’ambitiøs skolemad’ er lykkedes, men vi erkender gerne, at modtagerne
kunne have fået et mere optimalt møde med projektet og ideerne bag. I

EAT-lounge

Skolemadssatsning 2007 - 2013 · Københavns Madhus · side 166

Kapitel 15 · Konklusioner og perspektiveringer
Kom Redegørelsens 10 punkter i mål?

bagklogskabens lys ville den optimale rækkefølge have været: Først mad,
så kulturen og til sidst (mad)dannelse. Og gerne i mindre grupper af skoler
af gangen således, at erfaringer gode som dårlige kunne bruges til at
optimere forløbet for de efterfølgende skoler. Det er nærmest indlysende,
at dele af skolemadsmissionen havde potentialer til at gå galt. Hvordan
skulle skoler, der ikke en gang havde overvejet, at skolemad var en mulighed eller en nødvendighed pludselig kunne tage stilling til værtskab, maddannelse og pædagogiske muligheder i skoleboden? En klar konklusion på
forløbet og dermed også en af de vigtigste erfaringer til deling med andre
er derfor – udover et massivt sats på kvalitet og gennemtænkt koncept –
en rolig udrulning med en massiv indsats på ejerskab.
Når det er sagt er der skoler, der har at give EAT en central plads i skolens
dagligdag. Skoler hvor mellem 40 -50 % af skolens elever benytter sig af
EAT – en eller flere gange om ugen – og hvor dette også gælder op til 40 %
af eleverne i udskolingen. Derfor mener vi sideløbende med erkendelserne
også, at der er beviser for, at EAT er et godt tilbud – også som et tilbud der
handler om mere end blot mætte maver, og også som et tilbud, der kan
konkurrere med gadens.
PS – drømmen om fremtiden
Og så er det selvfølgelig drømmen – og håbet, at de københavnske politikere på sigt kan finde ressourcerne, så EAT eller madskolerne bliver et
tilbud til alle elever i København og ikke kun de nuværende 67 %. Og på
den store bane, at det landsdækkende fokus, der trods alt var på (obligatorisk) skolemad i 2007, vil genopstå som en naturlig følge af de strukturog kulturændringer, som den nye folkeskolereform fører med sig. Herunder
muligheden for at gøre op med de korte spisepauser og mangel på fysiske
rum til gode måltidsoplevelser. En længere skoledag gør det alt andet lige
endnu vigtigere, at (alle) elever får og har energi til læring, og her mener
vi, at det er svært at komme uden om maden og det frirum til samvær og
opladning, som fælles måltid skaber!
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Her er fortællingen om EAT – den store skolemadssatsning i København. Hvad var det, Københavns Madhus ville,
hvad var det for et projekt Københavns Kommune gav den
store bevilling til, hvilke veje ville vi gå for at nå de opstillede mål, og er målene nået? Rapporten er vores eget bud
på, hvor langt vi er kommet med skolemaden i København,
og hvor EAT står i dag i forhold til udgangspunktet.
Det er en historie, som vi mener, vil være relevant for alle,
der beskæftiger sig med skolemad – i praksis, som forskningsområde og alt derimellem. Fra skolebestyrelser over
kommunal- og landspolitikere og andre beslutningstagere
til studerende, forskere og embedsmænd, produktudviklere, forældre, skolelærere, sundhedsformidlere osv. Med
andre ord: Alle, der måtte have interesse i at deltage i eller
blive klogere på realiseringen af et ambitiøst skolemadskoncept, med fokus på såvel sundhed som kulinarisk kvalitet, udviklet til at være en værdig konkurrent til gadens
brandede tilbud og fristelser.
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