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Tilblivelsen af Madkoloni Bornholm 
Med støtte fra Børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune har Fonden 
Københavns Madhus i 2018 afholdt 14 madkolonier på Egilsholm Koloni på 
Bornholm. Egilsholm er lejet af Københavns Lærerforening. I løbet af de 14 
uger har ca. 330 elever og 30 lærere deltaget og sat deres aftryk på Madkoloni 
Bornholm. De 14 klasser kom fra 9 forskellige skoler fra hele København. 

I denne opsamling får du en beskrivelse af Madkoloni Bornholm og de bærende 
elementer bag konceptet. Derudover ser vi tilbage på 2018 med udvalgte udtalelser 
fra elever, lærere og undervisere der fortæller om deres oplevelse med at være 
på madkoloni. Endelig er der ud fra løbende evalueringer, overvejelser omkring 
hvordan en madkoloni på Bornholm eller andre relevante og egnede lokationer, kan 
være med til at sikre at konceptet madkoloni bliver gentaget i fremtiden.
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Konceptet Madkoloni Bornholm 

Hvad er en madkoloni?
Madkoloni Bornholm er en lejrskole med mad og måltider på skemaet for folkeskoleelever 
i København. Madkolonien sætter fokus på madglæde, gode råvarer og håndværk. 
Gennem praktiske og involverende aktiviteter sætter vi fokus på trivsel, bæredygtighed 
og sundhed. Madkoloni Bornholm handler om at udvikle elevernes maddannelse og 
vække elevernes nysgerrighed for mad og råvarer – uden løftede pegefingre.

Madkoloni Bornholm varer fem dage og består af et tilrettelagt forløb, hvor elever såvel 
som lærere bliver involveret aktivt i madlavning og dagens måltider, besøger lokale 
fødevareproducenter, får jord under neglene og lærer om betydningen af at kunne 
navigere i et køkken, at have kendskab til de råvarer vi anvender og den gode smag 
i gryderne. Madkoloni Bornholm er herudover omgivet af en natur, som inddrages i 
undervisning og måltider – hver dag.

Madkoloni Bornholm foregår på Egilsholm – en af Københavns Lærerforenings kolonier, 
som ligger på Bornholms sydkyst. På kolonien er vi omgivet af skov, hav, strand og 
klitter, og der er rig mulighed for at gå på opdagelse i naturens spisekammer og lave 
sjove aktiviteter både indendørs og udendørs.

Madkoloni og læring
Omgivet af kompetente undervisere, lokale råvarer, skov og strand bruger vi mad 
og måltider til at fremme elevernes læring og sammenhold på tværs af skolens fag. 
Madkoloni Bornholm giver ekstra næring til fagene og understøtter og udvikler elevernes 
kompetencer.

Madkoloniens målsætning
Madkoloni Bornholm skaber rammen for et meningsfuldt og levende koloniforløb, hvor 
mad, måltider, lokalmiljø, natur og bæredygtighed er det faglige omdrejningspunkt.

Vi har et mål om, at elever der har deltaget i Madkolonien, skal opleve: 

• At de kan lave mad selv og i fællesskab med andre, og at det er sjovt og vigtigt at 
kunne.

• At naturen, maden og måltidet har betydning for deres hverdag.

• At det praktiske omkring madlavningen og måltidet er med til at udvikle deres egen 
og klassens trivsel og fællesskab.

• At de hver især øger deres madglæde og madmod.

• At de får et godt minde med hjem - for livet.

I køkkenet har vi et mål om, at eleverne via praktisk, faglig undervisning skal lære og 
opleve: 

• Råvarekendskab – hvor kommer råvarerne fra, særligt de lokale og årets sæsoner 
og naturens kredsløb.

• Madhåndværk - at kunne navigere i et køkken og have grundlæggende kendskab til 
køkkenets forskellige discipliner.

• Smag og grundsmag - fundamentet for forståelsen af velsmag og udvikling af 
elevernes egen smag.
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• Sproget om mad - styrke elevernes evne til at udtrykke sig om blandt andet smag 
og konsistens og måltidets sammensætning. Dette er med til at styrke deres evne til 
at træffe valg fremadrettet.

• Koloniens unikhed – det unikke ved koloniens nærmiljø, både natur, landbrug, 
madproduktion og den lokale befolkning.

Madkoloniens pejlemærker
Tilrettelæggelsen af madkolonien er sket ud fra nedenstående pejlemærker. De afspejles 
derfor både i program, pædagogik og læringsmål: 

• Vi involverer og udfordrer eleverne i aktiviteter, hvor alle sanser sættes i spil. 

• Vi sætter en ramme, der styrker og udvikler den enkelte og fællesskabet.

• Vi varierer maden, måltidet og aktiviteterne.

• Vi er inspireret af den lokale madkultur.

• Vi anvender den lokale natur i gryderne og på bordet – hver dag.

• Vi anvender årstidsbestemte og økologiske produkter. 

• Vi tager hensyn til elevers særlige behov.

• Vi er i køkkenet og i naturen – hver dag. 

Den pædagogiske tilgang
Vi går praktisk til værks, og læring sker gennem dagens madlavning, måltider og 
aktiviteter. Madkolonien sætter rammen for oplevelser, men har en pædagogisk og faglig 
overvejelse med det vi gør, og det vi involverer elever og lærere i. I udvalgte elementer 
i ugens program, har vi beskrevet læringsmål der både relaterer sig til skolens fagmål i 
madkundskab og natur/teknologi, men også den understøttende undervisning. Madkoloni 
Bornholm har det pædagogiske sigte at udvikle klassens fællesskab og trivsel. 

Involvering igennem mad og måltider
Madkoloni arbejder med en involverende pædagogisk tilgang, hvor eleverne inddrages 
for at kunne tage ejerskab og lære at tage hånd om deres egen mad, sig selv og andre 
mennesker. Mad og måltider bruges både som indhold og form i undervisningen og 
anvendes således både til at give øget viden, færdigheder og kompetencer og til at styrke 
fællesskab og trivsel. 

Der veksles mellem læring gennem undersøgende og eksperimenterende aktiviteter 
og læring gennem mere lærerstyrede aktiviteter med fokus på proces og produkt. Det 
sanselige aspekt er konstant i spil og er et meget vigtigt læringsredskab. Sanserne 
anvendes til at opleve, beskrive, sammenligne og fortolke egne oplevelser af mad og 
måltider og relationen til natur og miljø.

Der arbejdes i særlig grad med elevernes viden om og forståelse af råvarer, deres 
anvendelse og egenskaber og vejen fra jord til bord til jord. Mere abstrakt viden 
omsættes på madkolonien til konkrete handlinger, hvor eleverne som en naturlig del 
af arbejdet med maden for eksempel bliver bevidste om ressourceforbrug og organisk 
affald.

Trivsel og sundhed
Igennem arbejdet med at lave mad og skabe måltider bidrager Madkoloni til at skabe 
trivsel gennem anerkendelse, deltagelse og udvikling af kompetencer. Eleverne skal 
opleve, at de i et trygt miljø kan håndtere udfordringer og afprøve nye sider af sig selv. 
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Madkoloni arbejder med et bredt, positivt sundhedsbegreb i en tæt kobling til trivsel. 
Sundhed handler bl.a. om udvikling af kompetencer såsom kritisk stillingtagen til smag 
og kvalitet samt miljø og etik. Det er kendskab til egen krop, sanselighed og ikke mindst 
fokus på dejlig mad og alle de måltider, som hvert enkelt menneske har mulighed for at 
nyde hver dag resten af livet. 

Madkoloni.dk
Der er udviklet en hjemmeside, der beskriver madkolonien og linker til forskellige 
materialer. Når skolerne melder sig til, får de hver især tilsendt information omkring 
transport, betaling, vilkår m.v. og samtidig introduceres de til hjemmesiden. 

Materialet er udviklet til lærere, skoleledere og forældre. Siden indeholder både opskrifter 
til dagens måltider, praktiske oplysninger og overblik over køkken- og udeaktiviteter i 
naturen og ved bålet. Disse er også at finde i printede og laminerede arbejdsudgaver på 
madkolonien. Vores erfaring er, at det lykkes bedst, når alle ved, hvad der skal foregå 
og kender deres rolle. Derfor har vi lavet en række vejledninger og beskrivelser, hvor 
man kan læse mere om madkoloniens pædagogiske mål samt lærernes rolle både før 
og under madkolonien. Herunder ses en liste over materialer, som ligger tilgængeligt på 
madkoloni.dk:

• Formål: pædagogik og faglighed

• Rollefordeling

• Gruppedeling 

• Forældrebrev 

• Transport

• Ugeskema

• Pakkeliste

• Aktivitetskatalog 

• Opskriftkatalog 

• Koloni-journalisten

• Skabelon til klassepræsentation 

Rollefordeling
På madkolonien skal de involverede voksne samarbejde omkring at skabe rammerne 
for en god koloni. På hver koloni deltager således en underviser fra Fonden Københavns 
Madhus, en lokal underviser fra Gaarden (madkulturhus Bornholm) samt den deltagende 
klasses 2 - 3 lærere. Den vigtigste forudsætning for at kolonien bliver god, er et 
tæt samarbejde mellem lærere og undervisere på kolonien. Der er derfor afsat tid 
i programmet til koordinering af dagenes program, samtaler om klassens trivsel på 
kolonien og den løbende evaluering. Herudover er det vigtigt, at hver især kender sin 
rolle i løbet af madkolonien.

Hvert koloniforløb og således hver klasse får tilknyttet egen underviser fra Fonden 
Københavns Madhus, der med sin madfaglige baggrund står i spidsen for at planlægge og 
gennemføre køkkenaktiviteter og dagens måltider. Det gælder både produktion af mad 
og børnenes involvering via madpædagogiske overvejelser. I køkkenet deltager på skift 
’kokkeholdet’ (en halv klasse). 

Den lokale underviser fra Gaarden varetager de lærerstyrede udeaktiviteter og 
samarbejder med underviseren fra Fonden Københavns Madhus om at få formiddagens 
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og eftermiddagens undervisning til at køre og hænge sammen. Her er naturens 
potentiale og muligheder i fokus. Alle undervisere har stor erfaring med formidling og de 
pædagogiske aktiviteter, der er planlagt. 

Det forventes, at klassens lærere deltager i og understøtter madaktiviteterne og 
undervisningen på Madkoloni Bornholm. Herudover har klassens lærere, som sædvanligt 
på en koloni, det pædagogiske ansvar under hele opholdet. Det gælder både ved 
måltider, ture, udeliv samt den del af aktiviteterne og undervisning, der varetages af dem 
selv. Klargøring af morgenmad varetages af lærere samt et værelse på skift. Fastsættelse 
af regler omkring slik, sengetider, mobiltelefoner, oprydning m.v. er ligeledes op til 
lærerne. Det forventes at klassens lærere deltager aktivt i de daglige gøremål og hjælper 
madkoloniens undervisere og børnene med at få dagens program og måltidets værtskab 
til at fungere. Skulle der opstå konflikter eller kriser, håndteres de af klassens lærere, 
medmindre konflikten involverer koloniens undervisere. 

En uge på Madkoloni
Hver uge på madkoloni har en fælles overordnet ramme med fælles mål og 
udgangspunkt. Men der er mulighed for at variere indholdet ift. underviser, vejr og 
deltagernes sociale og faglige niveau. Som fælles udgangspunkt for hver madkoloni er 
der lavet et ugeprogram eksemplificeret ved figur 1.

Madkoloni Bornholm
EFTERÅR 2018

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

GODDAG OG SMAG GRØNNE SAGER MEJERI /HØST HØNEN OG ÆGGET

Kl. 08.00
Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

Kokkehold A
Vildmarkshold B Kokkehold B hjælper 

med madpakker

Bustur – MEJERI / 
HØST

Kokkehold A
Vildmarkshold B

Kokkehold B
Vildmarkshold A

Kl. 13.00

Frokost Frokost Farvel!

Ankomst 
Kokkehold B
Vildmarkshold A

Kokkehold B
Vildmarkshold A

Kl. 16.00 Kokkehold A
Vildmarkshold B

Kokkehold A
Vildmarkshold B

Kl. 18.00

Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

Aftenhygge Aftenhygge Aftenhygge Aftenhygge

Morgenmad (klar kl. 08.00)
Klargøres af klassens lærere og 1 værelse på skift.

Kokkehold (halv klasse) – halv dag
Kokkeholdet står for dagens måltider i køkkenet, 
undtagen morgenmad. Sammen med Madkoloniens 
underviser. Bytter med vildmarksholdet efter frokost.

Vildmarkshold (halv klasse) – halv dag
Vildmarksholdet står for mellemmåltid onsdag, 
dagens kolonijournalist og forskellige aktiviteter, mest 
udenfor: Sanke, fiske, hente fisk, lave bål, brænde, 
madlab, madløb. Sammen med 1-2 af klassens 
lærere. Tiden kan bruges til sociale eller (mad)faglige 
aktiviteter. 

Pauser
Holdes løbende og koordineres mellem lærere og 
undervisere

Oprydning og rengøring
Hvert værelse står for at feje og holde orden på 
værelset. Værelser der i løbet af ugen ikke står for 
morgenmad, skal 1 gang stå for oprydning og fejning 
på fællesarealer. 

Vækketid og sovetid
Vækketid for morgenmadsværelset er kl. 07.15. 
Øvrige værelser skal være klar til morgenmad kl. 
08.00. Sovetid om aftenen besluttes af klassen 
lærere. 

Telefontid
Besluttes af klassens lærere. Ingen telefoner i køkken 
og ved måltider

Figur 1: Eksempel på ugeprogram for Madkoloni Bornholm
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På madkoloni er maden og måltiderne i centrum, og børnene deltager, både som 
hel klasse og i større hold, i de daglige måltider. Det gælder både råvarekendskab, 
madlavning, sankning af urter, måltidskultur og bålmad. Madkoloni Bornholm bygger 
på visionen om at få flere børn til gryderne. Samtidig er Madkoloni Bornholm en koloni, 
hvor der også bliver tid til at nyde det klassiske lejrskoleliv, med alt hvad det indebærer! 
Ugens program er bygget op omkring et dagligt køkkentema som f.eks. ’Grønne sager’, 
’Mejeri’ eller ’Hønen og ægget’. På den måde får børnene i løbet af en uge forskellige 
vinkler på mad og måltider. Til hver dag/tema er udarbejdet en drejebog, der danner 
udgangspunkt for undervisningen. Se eksempel på drejebog herunder i figur 2.

Kl. 9.15 Start på dagens program

Fokus: 
Æg

Fælles i salen efter morgenmad:

Introduktion til dagens program og lidt om ægget: 

• Forskellige æg: Buræg, skrabeæg, Frilands-æg, Øko-æg

• Æggets fødevaretekniske egenskaber: 

• Koagulering

• Emulgering

• Hævemiddel

• Bindemiddel

• Jævning

Kokkehold:  
Tilberedning af frokost: 

Æggekage x4, rugbrød (1 pk.), rygeost x4, mayonnaise x2 og tomatsalat x4

Forbered foccacia-brød til aften

Kort evaluering på æg: Hvilke fødevaretekniske egenskaber for æg har vi udnyttet?

Kl. 13.00 Frokost

Fokus: 
Hønen

Skuekøkken: Udskæring af kylling (kokkehold)

• Underviser parterer kylling

• Vis udskæringer: Bryst, overlår, underlår, bi-filet, evt. indmad

• Udskæringer og forskellige tilberedningstider 

• Opfølgning og kobling med æg: produktion, øko vs. Konventionelle, prisforskelle, 
kvalitetsforskelle

• Køkkenholdet parterer og deler kyllinger  

 
Eftermiddag: Masterchef: rabarbertrifli (forår)/æbletrifli (efterår) x1

Tilberedning af aftensmad:

Kylling x4, kartofler x4, spidskål x4, yoghurtdressing x4 og foccacia-brød x1

Kl. 18.00 Aftensmad

Klargøring til næste dag: Kog kylling til fredagsmadpakken.

Figur 2: Drejebog for temadagen “Hønen og ægget”
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”Der er et program, som langt hen ad vejen er planlagt, 
men hvor man også har mulighed for at skabe sit eget. 

Det er her magien kan opstå.”
Allan, underviser på Madkoloni Bornholm

 
I løbet af ugen deles klassen i to; ’kokkeholdet’ og ’vildmarksholdet’. Klassen skal derfor 
på forhånd deles i to hold, der på skift har kokke- og vildmarkstjansen. Kokkeholdet står 
for dagens måltider, undtagen morgenmad, sammen med madkoloniens underviser fra 
Fonden Københavns Madhus. Vildmarksholdet laver andre (mad)faglige aktiviteter som 
at være kolonijournalister, sanke, fiske, madlaboratorie, bål og udeliv sammen med 1 - 2 
lærere. 

Ugens elementer og indhold uddybes nærmere i det efterfølgende.

Kokkeholdet
Kokkeholdet (halv klasse) 
står for tilberedning af dagens 
måltider sammen med 
madkoloniens underviser. I 
undervisningen i køkkenet tages 
der udgangspunkt i dagens 
tema med tilhørende opskrifter 
for dagens menu. Opskrifterne 
er bygget op omkring en fast 
struktur og er skrevet i et let 
tilgængeligt sprog, så de kan 
være et nyttigt redskab for 
børnene. Se eksempel på opskrift 
i figur 3.

Drejebog såvel som opskrifter 
er tænkt som udgangspunkter, 
der kan tilpasses af underviseren 
efter behov. Ligeledes er der i 
undervisningen også plads til, at 
underviseren kan inddrage emner 
som økologi, bæredygtighed, 
smag, konsistens m.v., som 
vedkommende finder det 
relevant.

Æggekage med Bornholmske urter
Ca. 6 personer   Tema: Hønen og ægget

Det skal du bruge:

10 æg

1,5 dl mælk

1 spsk. maizena

½ tsk. muskatnød 

Salt 

Peber 

¼ dl olie 

Bornholmske urter til anretning

Sådan gør du:

1. Bland æg, mælk, maizena, revet muskatnød, salt og peber i en skål. 

2. Hæld æggeblandingen i et oliesmurt fad, og bag den i ovnen ved 175 
grader 25-30 minutter eller til æggene er størknet. Æggekagen kan også 
laves i en pande på et komfur eller over bål ved lav varme. Den er færdig 
når æggene har sat sig. 

3. Servere æggekagen med et drys af friske bornholmske urter.

Figur 3: Eksempel på opskrift under temaet “Hønen og ægget”
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Vildmarksholdet
På vildmarksholdet laver børnene faglige aktiviteter sammen med den lokale underviser 
fra Bornholm og klassens lærere. Aktiviteterne kan være meget forskelligartede alt 
efter underviser og tema. Aktiviteterne foregår dog altid med udgangspunkt i naturen 
og udelivet, en vigtig målsætning for madkolonien. Aktiviteterne kan fx være at fiske, 
sanke urter, lave bål, madlaboratorie eller at lave tilbehør til dagens hovedmåltider. Der 
er udarbejdet et omfattende aktivitetskatalog til holdet, som lærere og underviser kan 
bruge til inspiration. Heri er bl.a. en sanke-guide, opskrifter og aktiviteter i tilknytning til 
dagens temaer.

Koloni-journalisten 
Koloni-journalisten er en aktivitet, der varetages af to elever fra ’vildmarksholdet’, og 
som skal udfordre elevernes kommunikative evner. Journalisterne udstyres med tablets, 
og skal summe rundt på kolonien, finde frem til de gode historier, få sjove udtalelser og 
fortælle dagens historie på journalistisk vis gennem video, lyd og billeder. Inden dagen er 
omme, skal der være lavet et færdigt produkt (en video). I forbindelse med aftenhygge 
torsdag aften vises ugens præsentationer på tv-skærm.

For at forberede og afslutte madkolonien bedst muligt, får klasserne til opgave at 
lave lignende præsentationer forud for og efter kolonien. Forud for madkolonien skal 
hver klasse i fællesskab udarbejde en PowerPoint-præsentation af klassen ud fra den 
skabelon, som findes på lærersiden på madkoloni.dk. Præsentationen kan både bruges 
af de tilknyttede undervisere for at få et indtryk af klassen, og den kan inkluderes i den 
afsluttende filmfremvisning hvis man synes, den er sjov at indlede med. Ligeledes skal 
klassen efter madkolonien lave en opfølgende PowerPoint ud fra en lignende skabelon. 
Den fungerer som afrunding og evaluering, og kan også bruges som overlevering til 
kommende elever. Evt. vises den til nye elever i forbindelse med velkomst eller intro. 

Tur-dag
På madkolonien er onsdag den ugentlige tur-dag. Her tager elever og lærere på 
besøg hos bornholmske producenter. Det giver mulighed for at komme ud og se lidt af 
Bornholm og møde folk, som arbejder med landbrug og fødevarer til daglig. I løbet af 
2018 har eleverne været på besøg hos følgende producenter, der alle på den ene eller 
anden måde beskæftiger sig med, producerer og/eller leverer mad og råvarer. Alle 
producenter er udvalgt ud fra deres fokus på lokale råvarer, økologi og dyrevelfærd og 
med et stærkt fokus på rejsen fra jord til bord:

• Høstet (havtorn, høst og produktion)

• Gaarden (historisk lokal madkultur, natur)

• Plantagen (frugt og grøntsager, høst)

• Skovvang (jordbrug, dyr, mælk)

• Bornholms Ismejeri (råvarer, smag, produktion)

• Lykkeslund Gedemejeri (råvarer, dyr, produktion)

• Mønstergaard (landbrug)

• Hallegaard (slagteri, dyrevelfærd, lokal)

• GUM by Hviid (iværksætteri, tyggegummi, smag)

• Kadeau (madhåndværk, smag, lokale råvarer)

• Bornholms fiskeguide (kystfiskeri, natur)
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Ved flere af besøgene får klassen råvarer eller produkter med tilbage til madkolonien, så 
de kan indgå i undervisningen og måltiderne. På denne måde skabes en meget konkret 
sammenhæng imellem producent og elevernes deltagelse på både tur og i køkkenet. 
Producentbesøget kombineres med et besøg i den nærmeste by, hvor eleverne får tid til 
at gå på egen hånd, købe souvenirs og bruge eventuelle lommepenge, inden turen igen 
går mod Egilsholm.

Hilsner fra Madkoloni Bornholm
Der er ikke undervejs lavet omfattende skriftlige evalueringer med deltagerne på 
Madkoloni Bornholm. Overordnet har de mundtlige tilbagemeldinger været rigtig gode, 
og vi oplever at projektet har været en succes med stor opbakning fra både undervisere, 
elever, lærere og de lokale på Bornholm. Herunder er samlet nogle gode historier og 
udtalelser, som opsummerer årets madkoloni. Disse er uddrag af mundtlige udtalelser, 
mindre skriftlige evalueringer og avisinterview.   
       

”Det har været mega sjovt, og det er synd kolonien 
allerede er ovre. Egilsholm er et fantastisk sted, og 

jeg håber andre børn får den samme oplevelse som os. 
Selvom sengetiderne var lidt tidlige :-)” 

Elev, Hansted Skole

Skriftlige citater fra elever på Madkoloni Bornholm

”Der har været en god stemning i køkkenet, når man var fælles om en opskrift.”

”Jeg har lært masser af ting. Jeg har lært om svampe, mad og dyr.”

”Jeg har lært hvordan man skærer en kylling, og hvordan man laver pandekagedej. Og jeg er 
blevet bedre til at vaske op.”

”Jeg har lært at lave meget ny mad bl.a. marcipan.”

”Jeg har smagt mayonnaise, som jeg troede jeg ikke kunne lide.”

”Det har været fedt at lære at lave mad fra bunden og lære at lave mad efter hvordan ens 
smagsløg er bygget op.”

”Jeg har haft det sjovt med mine venner og lært dem bedre at kende.”

”Jeg har hygget mig i køkkenet, leget politi og røver med mine venner, leget i skoven og hørt 
musik og  danset.”

”Det har været virkelig hyggeligt, og man har lært sine venner meget bedre at kende. Man var 
også sammen med mange andre, man ikke var så meget sammen med inden.”
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En af ugerne på Madkoloni Bornholm valgte underviserne at møde eleverne på stranden, 
ved deres ankomst. Ved Egilsholm havde de sat et skilt med instrukser, og på stranden 
stod de to undervisere klar med velkomstsnacks.

”Der skete bare noget, da Ann-Britt og jeg mødte 
børnene nede på stranden. Det var mega magisk! De 

blev plantet godt og grundigt med fødderne i kolonien, 
med den måde at møde kolonien og naturen på.”

Allan, underviser på Madkoloni Bornholm

Det her er Egil - en pris som elever fra 
et hold opfandt og gav til hinanden. Når 
en elev udmærkede sig på en eller anden 
måde, modtog han eller hun prisen. Den 
elev havde så til opgave at vælge en ny 
modtager dagen efter. Den som fik prisen 
skulle desuden udsmykke den med en 
ting. Egil er et godt eksempel på den ånd 
og stemning, der hersker på en koloni. 
Den blev efterfølgende til en vandrepokal 
på Egilsholm, og idéen blev videreført af 
efterfølgende klasser.
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Også fra klassernes lærere har der været stor begejstring for madkolonien. Lærer Britt 
Østergaard fra Hansted Skole i Valby blev interviewet til en artikel i Bornholms Tidende 
omkring hendes oplevelse med at være på Madkoloni Bornholm. Til journalisten sagde 
hun følgende: 

”Eleverne var meget begejstrede. De lærte at samarbejde, følge en opskrift og følge tingene 
til dørs. Den første dag brokkede nogle sig over at skulle vaske op, men allerede dagen 
efter kunne de se meningen med at gøre tingene helt færdige (…) Alle skolens fag – på nær 
idræt – er inkluderet i madlavning. Eleverne skulle for eksempel selv gange ingredienserne 
i opskrifterne op alt efter hvor mange børn, der var afsted. På den måde legede de 
matematikken ind i madlavningen hele vejen igennem.”

Britt Østergaard ærgrer sig over, at hun ikke kan komme afsted igen, da konceptets 
bevilling ophører ved udgangen af 2018. Om dette udtaler hun: 

”Det er helt vildt ærgerligt. Jeg ville ønske, at vores unger hvert år i 5. klasse kunne komme af 
sted på sådan en tur. Det ville give så meget mening på så mange fronter.”

”Formatet indbyder til fantastisk barn/voksen-
relation, som man ikke får andre steder. Man ser andre 

sider af børnene. Man når at opleve dem som hele 
mennesker, og de når at opleve de voksne som hele 

mennesker.” 
Trine, underviser Madkoloni Bornholm

Hos Fonden Københavns Madhus er vores undervisere vant til at arbejde med børn. 
Undervisningsformen og principperne er langt hen ad vejen de samme, uanset om det 
gælder skolehold afholdt i vores køkkener i Kødbyen eller på en madkoloni på Bornholm. 
Vores undervisere har dog en oplevelse af, at madkolonien kan noget helt særligt, og at 
rammerne giver nogle unikke muligheder. Som det kan læses af ovenstående citat, er der 
både rigtig god mulighed for at styrke relationer mellem børn og voksne, men herudover 
er der også skabt et rigtig godt rum for, at børnene selvstændigt kan vokse og udvikle 
sig. Marianne, en underviser fra Fonden Københavns Madhus, fortæller om sin oplevelse 
med Madkoloni Bornholm: 

”Der er rum for, at børn der har særlige udfordringer, de også kan shine. En uge var der en 

Figur 4: Udklip, Bornholms Tidende, 14/11-18
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dreng, der aldrig passede ind derhjemme, men her var han totalt med. Han stod bl.a. for at 
køre isboden den ene dag, og var vildt god til det. Lærerne fortalte, at han aldrig havde succes 
med noget til hverdag. Der er virkelig også rum for, at dem der har det svært fagligt også kan 
være med”

Madkoloni i fremtiden
Konceptet Madkoloni Bornholm 2018 er i skrivende stund afviklet og afsluttet på 
Bornholm. På trods af efterspørgsler og succes på de afholdte koloniuger, er det pt. ikke 
muligt at gennemføre flere kolonier i den nuværende form. 

Hos Fonden Københavns Madhus arbejder vi på, at koncept og idé kan videreføres i en 
eller anden form. Der er på nuværende tidspunkt ikke konkrete planer om flere ugers 
madkoloni, men i samarbejde med Gaarden madkulturhus, arbejdes der på at finde en 
model, som kan tilpasses eksisterende aktiviteter på Bornholm. Derudover vil vi hos 
Fonden Københavns Madhus lægge op til, at både Københavns Kommune og andre 
kommuner kan gennemføre lignende aktiviteter, enten som en fuld model som den 
netop gennemførte eller som forløb, der kan tilvælges i forbindelse med almindelige, 
lokale lejrskoler eller kolonier. Endelig vil der blive set på muligheden for at lave kortere 
forløb med 1 - 3 overnatninger på passende lokationer på Bornholm eller Sjælland. I 
samarbejde med Københavns Kommune, kunne det f.eks. foregå på Kattingeværk, hvor 
Fonden Københavns Madhus tidligere har lavet madforløb.

Som afslutning på opsamlingen, er der nedenfor i punktform samlet de bedste 
anbefalinger til at optimere og forbedre det beskrevne koncept: 

• Større forventningsafstemning med lærerne forud for kolonien. 

• Flere udendørsaktiviteter og mere madlavning ude. Der opstår magi, når børnene 
er ude i naturen, og i kombination med det madfaglige aspekt, skabes de unikke 
oplevelser.

• Flere lokalproducerede varer og mere samarbejde med bornholmske producenter 
(eller lokale et andet sted).

• Menuen skal i højere grad tage udgangspunkt i, hvad der kan fås på Bornholm (eller 
lokalt).

• Endnu større fokus på sæsonens betydning i forhold til menuplanlægning.

• Kød den første dag er unødvendigt i relation til køkkenmål. Til gengæld må kød og 
vildt gerne fylde endnu mere i temaet, når det er på menuen.

• Større fokus på aften-spisetid i forhold til forår/sommer/efterår og særlig tilpasning til 
de yngste klasser.

• Endnu større fleksibilitet i ugens menu og brugen af råvarer, så der er mulighed for 
kreativitet.

• Lokation skal kunne rumme en samlet klasse i køkkenet.

• Flere oplevelser med levende dyr og dyrehold, som børnene reagerer utrolig positivt 
på.

• Fleksible løsninger i forhold til koloni-journalist, så alle børn og lærere kan finde en 
form der passer til dem.
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Madkoloni Bornholm er blevet til med støtte fra Københavns Kommune. 
Derudover var der en brugerbetaling på 500 kr. eks. moms pr deltager, som gik til mad, 
overnatning og transport.

Om Fonden Københavns Madhus 
Fonden Københavns Madhus er en almennyttig fond som udvikler og driver projekter, 
der med mad og måltider som udgangspunkt, skaber positive samfundsforandringer 
gennem et eller flere af vores fokusområder: Læring & dannelse, bæredygtighed 
samt trivsel & fællesskab. Vi samarbejder med kommuner, institutioner, interesse-
organisationer og professionelle køkkener i hele landet om at skabe maddannelse, 
måltider af høj kvalitet og en sund og glad spisekultur.


