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2. Beskrivelse af LOMA-lokal mad som koncept.

• En holistisk og integreret tilgang: Det at gøre flere ting på samme 

tid for at fremme bæredygtig udvikling i lokalsamfundet, 

samtidig med at fremme elevernes sundhed, læring og trivsel.

• Passer sammen med ‘whole-school-approach’ – hvor skolen er 

sted for samarbejde mellem lokale producenter, køkken og 

undervisning i bæredygtig udvikling. 

• Der anvendes ‘det brede positive sundhedsbegreb (WHO)

Best Practice 18.november 2020
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Inspiration fra Italien, England og USA
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Figure 1. 
Sustainability 
via co-
production of 
school meal 
services. (fra 
Galli, Brunori et 
al., 2014)
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Samarbejdet mellem det offentlige og 
de private leverandører

• Madordningen har til formål:
1. At etablere en sund madordning
2. At fremme elevernes trivsel både fysisk, socialt og psykisk.
3. At fremme maddannelse hos unge
4. At lærer børnene hvor råvarerne stammer fra og hvordan det 

produceres/dyrkes.

• Principperne er følgende:
1. Maden skal være sund og laves fra bunden af friske råvarer i skolens 

eget produktionskøkken
2. Så vidt muligt anvendes friske, økologiske råvarer, der er i sæson
3. Eleverne tilbereder skolemaden som en del af undervisningen



3. Første fase: Udvikling (2011-2013)

Niveau: Udbud- og Kontraktstyring

• Markedsundersøgelse
• Introduktion og 

forberedelse af markedet 
i forhold til udbud.

• Kontrakter indgået med 9 
leverandører indenfor 
forskellige 
fødevaregrupper

• Udfordringer i forhold til 
gennemgang af 
udbudsmaterialet og 
udfyldelse af tilbuddene.

Niveau: skole

• Ny leder på Nymarkskolen

• Ændring til udskolingsskole (670 elever)

• Forvaltning åben overfor nye initiativer

Særligt udviklingsprojekt på NM

Samarbejde med AAU, UCL 

• Ønske om ‘Flagskibsskole’ – en efterskole 
uden senge.

• Lærere positive overfor forandringer

• Et attraktivt sted at være for unge.

• Større ombygning med behov for nyt 
madkundskabslokale. Giver plads til 
etablering af produktionskøkken og 
spisesal.

• Ansættelse af køkkenleder, Camilla Suna, 
der kontakter de lokale leverandører / 
besøger.



4. Anden Fase: udbredelse og konsolidering 
(2014-2017)

Niveau : Udbud og kontraktstyring

• Kontrakter indgås eller 
fornyes

• Nogen virksomheder 
lukker ned og andre 
forlænges.

Niveau: Skole - Nymarkskolen

• Start på fast, daglig produktion i oktober 
2013 frem til i dag. 

Mellem 200-300 måltider /dag

• Øget økologi andel

• Udvikling af model for priser – og bod til 
formiddag og eftermiddags mad.

• Samarbejde med 9 lokale leverandører 
omkring råvarer og undervisning.

• Start på fælles måltider, involvering af 
lærere og elever.

• Elever deltager i planlægning, tilberedning 
og servering af dagens ret.

• Øget integration i undervisning i 
samarbejde med lærere.

Skoleforvaltning

• Udarbejdelse af principper, Opbakning til 
nyt projekt med udbredelse til flere skoler. 
Støtte fra Nordea-fonden.



5. Tredje fase: Konsolidering og nye 
læremidler: 2017-2020

Niveau: Udbud & Kontraktstyring:

Samhandelsaftaler indgås/tilbudsindhentninger – har 
krævet besøg hos leverandørerne
Andre oplevede udfordringer:
• Varer uden for sæson
• Små landbrug med begrænset ressourcer
• Små ordre er en stor udfordring
• Begrænset sortiment – ofte 5 afgrøder
• Det elektroniske krav ved gennemførelse af udbud 

er en hæmmesko og/eller de ressourcer der skal 
brugers på at byde, i forhold til kontraktens 
størrelse.

• Kontrakterne er uoverskuelige for de mindre 
leverandører.

Niveau: Skole
• Styrket LOMA efter projektafslutning i 2017

• Fokus på ‘fødeskoler’ til LOMA for at styrke 
overgang. Ørkildskolen, Tved Skole m.fl.

• Fokus på evt. barrierer for at elever tilmelder 
sig LOMA abonnement

• Ledende rolle i undervisnings 
‘Muleposeprojekt’(UVM)

• Satsning på Madkundskab som valgfag

• Fastholder produktion i køkken på trods af 
covid-19 restriktioner – innovation og øget 
afsætning

• Informationsmøder årligt med leverandører

• Oplevet loyalitet fra leverandører 

• Deltagelse i Projekt LEARNFOOD Nordplus 
Horisontal (2019-2022)

Skoleforvaltning

• Support til 4 skoler via netværk for 
koordinatorer.  ‘Mulepose projekt’ Puljetilskud 
fra UVM.
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Hvad vil være karakteristisk for en LOMA samhandelsaftale på 
kommunalt niveau? 

Fokus på: 

• Friskhed 

• Økologi hvor muligt

• Sæson

• Samarbejde omkring undervisning (understøtter 
‘Åben Skole’)

• Produktion i nærheden af kommunen, så besøg på 
virksomheden er muligt

Best Practice, 18. november 2020
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Hvilke leverandører har aktuelt samarbejdsaftaler? 

• Økomølleriet (mel, gryn)
• Øhave (kartofler, rodfrugter, kål)
• Fårehavegård (Æbler, okse/stud)
• Bendixen fisk (div. frisk fisk)
• Fyens Økologi (Salater, krydderurter, porre m.m.)
• BF Oks (fersk kød, div. udskæringer)
• Grøn Fokus (kolonial økologisk, mejeriprodukter 

økologisk)
• BC Catering (kolonial)

LOMA-køkkenet har ‘sølvmærke’ med 60% økologi og certificeret med 

‘Elite Smiley’ og Fødevarestyrelsens Måltidsmærke.
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Indkøb til LOMA på Nymarkskolen: 

Fordeling på kategorier og kr i 2019

• Grøn Fokus 210.000 kr. årligt
• BF-oks 100.000 kr. årligt
• BC 33.000 kr. årligt
• Øhave 29.000 kr. årligt
• Økomølleriet 23.000 kr. årligt
• Fårehavegård 11.000 kr. årligt
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Hvad virker – og hvad kan 
forbedres ? 
Virker 

• Lokalt samarbejde med 
leverandører bidrager til 
forbrug af flere ‘kortrejste’ 
fødevarer og bæredygtig 
udvikling.

• Produktion af mad på 
Nymarkskolen og 
involvering af elever i 
madlavning

• Integration som 
læringsrum.

• Bidrag til almen dannelse 
og handlekompetence

Kan forbedres - og udfordringer:

• Støtte til transport af råvarer.

• Støtte til elevers besøg på 
landbrug.

• Alle/flere skoler går ‘all in’ på 
madproduktion.

• Adgang til midler for 
efteruddannelse af lærer .

• Adgang til midler for 
efteruddannelse af 
leverandører.

• Udbredelse til dagtilbud og 
flere skoler via 
netværk/forening
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Camilla Suna og elever i gang med tilberedning af dagens 
ret(foto: Mengel)
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Lokale råvarer i kolonialrum & elever der arbejder med stegning 
til dagens ret (foto: Mengel)
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Elever bager brød til dagens måltid på Nymarkskolen
(foto:Mengel)
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Elever modtager LOMA certifikat i samarbejde med teknisk skole 
(foto: Mengel)
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