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» Lejre bliver model 
for det nye undervis-
ningsmateriale, som vi 
udarbejder ud fra vores 
projekt her, så det kom-
mer flere børn og unge 
til gavn.
Anette Kamuk, lektor, forsker 

på Professionshøjskolen 
Absalon

Se flere billeder på

/lejre

MADDANNELSE: Der 
var gang i de store 
stegegryder i skole-
køkkenet på Hvalsø 
Skole i går, hvor 7. 
z lavede mad til 9. 
klasses elever.

Af Rita Vestergård

HVALSØ: Elever i 7. klasser-
ne har i den forgangne uge 
bagt og braset til middage 
for 9. klasser som led i deres 
uddannelse i madkundskab.

- Det er reelt et led i deres 
maddannelse, som er en del 
af deres pensum i madkund-
skab, fortæller lektor Anette 
Kamuk fra Professionshøj-
skolen Absalon.

Hun og kollegaen Susan-
ne Tønneskov fra professi-
onshøjskolen besøgte i går 
Hvalsø Skole til madkund-
skab i den tredje 7. klasse 
denne uge for at deltage i un-
dervisningen af elever.

Her står Celine og rører i 
en indisk gryderet på et af 
skolekøkkenets komfurer, 
mens Sofie ved et andet kom-
fur smager maden til i sel-
skab med skolekammerater.

- Jeg kan godt lide indisk 
mad, og jeg laver somme ti-
der mad sammen med min 
far. Det er meget hyggeligt, 
siger Sofie.

Bertram ved et tredje 
komfur er også tilfreds med 

madkundskab, men er nor-
malt ikke med til at lave mad 
derhjemme til andre end sig 
selv.

Eleverne begyndte med at 
snitte grøntsager, hakke løg 
og skære kødet i passende 
stykker, hvorefter det hele 
kom i gryden med krydderi-
er a la Indien. Andre elever 
lavede dej og bagte brød til 
gryderetten. 

Endelig dækkede et tredje 
hold bord til middagsgæ-
sterne, som i går var den 
tredje 9. klasse på skolen.

- Normalt laver elever-

ne mad til sig selv og deres 
klassekammerater. Men de 
skal også lære maddannel-
se, som er en del af pensum i 
madkundskab. De skal lære 
om mad fra jord til bord. Alt-
så at lære om råvarer ude 
hos landmanden til at  lave 
mad til andre og opleve glæ-
den ved et fælles måltid, for-
tæller lektor Anette Kamuk.

Hun underviser i Sundhed 
& Ernæring på professions-
højskolen Absalon i Ros-
kilde, mens hendes kollega 
Susanne Tønneskov under-
viser elever på lærerstudiet 

samme sted i madkundskab.
De er en del af et hold fra 

Absalon, der i samarbejde 
med lærere i madkundskab 
på tre skoler i Lejre Kommu-
ne og kommunen samarbej-
der om at udvikle madkund-
skab til fælles bedste. 

En ekskursion til fødeva-
reproducenter i Lejre Kom-
mune i sidste uge var en del 
af projektet, som støttes af 
Undervisningsministeriet 
og skal give nyt undervis-
ningsmateriale.

- Lejre bliver model for det 
nye undervisningsmateri-

ale, som vi udarbejder ud 
fra vores projekt her, så det 
kommer flere børn og unge 
til gavn, fortæller lektor 
Anette Kamuk. 

I løbet af ugen har alle tre 
7. klasser på Hvalsø Skole la-
vet mad og serveret for hver 
sin 9. klasse på skolen. Men 
de har gjort det på forskellig 
vis.

I tirsdag blev maden ser-
veret som tallerken-anret-
ning, onsdag som buffet og 
i går som i en kantine, hvor 
elever fra 7. klasse øste ma-
den op på en tallerken.

- Måden at få serveret ma-

den på har betydning for, 
hvordan man oplever mål-
tidet. Eleverne i 9. klasse 
evaluerer på deres måltid, 
og den viden får de tre 7. 
klasser.  De skal også vide 
noget om madkultur og fæl-
lesskab. Nu har vi jo bragt 
7. og 9. klasserne sammen, 
fastslår Anette Kamuk fra 
Professionshøjskolen Absa-
lon.

Eleverne gjorde sig  
umage i maddannelse

Lektor Susanne Tønneskov 
har opskriften klar til Celine 

Bertram rører godt i den store 
stegegryde med indisk gry-
deret.

Sofie smager på maden, mens lektor Anette Kamuk ser til. 


