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Skolebestyrelsen ved Tønder Distriktsskole beslutter at indgå en partnerskabsaftale med 
Madlejr i Højer/ArlaFonden 
 
 
Overordnet set kan vi som skole og bestyrelse tilslutte os Arla Fondens værdier - 
Fællesskab, ansvar, bæredygtighed, madglæde, nysgerrighed. 
Kun 4% af danske børn hjælper til i køkkenet på en hverdagsaften viser en COOP 
analyse. Det betyder, at børn kan få en manglende viden om mad og råvarer, hvilket kan 
få konsekvenser for deres sundhed og udvikling – både nu og i deres voksenliv.  
Arla Fonden vil investere i de unges muligheder for at vælge et aktivt liv, skabe gode 
måltider og sætte fokus på bæredygtighed, og håber dermed at kunne bidrage til, at den 
næste generation bliver en generation af hverdags-kokke, som har mod på madlavning og 
har holdninger til, hvad de spiser. 
Den opgave vil Tønder Distriktsskole gerne være en del af at løfte. 
 
Hvorfor? 
Fordi MADlejr handler om maddannelse og madglæde, og har følgende fokusområder:  
 
Mad og måltidet 
– Udvikling af madlavningskompetencer og indsigt i måltidets betydning. 
Sundhed og trivsel 
– Indsigt i og bevidsthed om egen og fællesskabets sundhed og trivsel 
Bæredygtighed 
– Indsigt og forståelse for natur, råvarer og ressourceanvendelse 
 
Disse fokusområder taler direkte ind i de kompetence, som vi i skolehverdagen også 
arbejder med – faglig, peronlig og social udvikling for den enkelte.  
 
Hvad er MADlejr? 
MADlejr er Arla Fondens lejrskole, hvor 6. og 7. årgang deltager i et alternativt og lærerigt 
forløb, hvor de kan finde glæden ved madlavning samtidig med, at de får en klar holdning 
til, hvad de spiser. 
MADlejr vil inspirere børn og unge til at forandre deres daglige vaner, så de får bedre 
livsstil og større trivsel. 
I løbet af de fem dage lejrskolen varer, vil eleverne blive inddraget aktivt i 
tilberedningen af deres måltider, samtidig med, at de bliver klogere på 
råvarer, sundhed og bæredygtighed. 
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Udbytte for den enkelte elev: 
Elever, der har været på MADlejr, skal have en oplevelse af: 

- at de kan lave mad, og det er sjovt og vigtigt at kunne lave mad 

- at natur, mad og måltider har betydning for deres hverdag 

- at det praktiske omkring madlavning og måltid er med til at udvikle egen og 

klassens trivsel og fællesskab 

Hvordan sker det? 
FØR MADlejr sættes emnerne mad, sundhed og natur på skoleskemaet. 
UNDER MADlejr arbejder eleverne med måltidet, råvarer, sundhed og bæredygtighed 
gennem forskellige aktiviteter. 
EFTER MADlejr skal klassen arbejde videre med temaerne, bl.a. via en udfordring, som 
de får med sig fra opholdet. På den måde kommer MADlejr forhåbentlig til at sætte sine 
spor ude i fremtiden. 
 
Hvornår sker det? 
Vi planlægger med at alle klasser på 7. årgang kommer afsted fem dage i løbet af 
efteråret.  
Et ophold koster 750 kr pr elev, dette beløb dækker udgifter til mad under de fem dage 
lange ophold.  
Skolebestyrelsen har valgt at dette beløb dækkes af skolen. Det er således gratis for 
eleverne at deltage.  
 De øvrige udgifter der er forbundet med opholdet betales af Arla Fonden.  
 
Vi opretholder vores den traditionelle lejrskole, men flytter den til afholdelse på 9. årgang. 
De elever der i det kommende skoleår går i 8. klasse vil dog stadig komme på lejrskole 
som hidtil planlagt. 
 
Distriktsskolelederen laver sammen med en repræsentant for Arla Fonden en kontrakt.  
Denne kontrakt er 3-årig og vil træde i kraft efteråret 2020.  
I denne kontrakt forpligter vi os yderligere til at arbejde med emnet ”Samarbejdet med 
forældrene – set i forhold til MADlejr”. 
 
Mere om MADlejr kan læses her https://madlejr.dk 
 
Vedtaget i skolebestyrelsen via mail 18. marts 2020 
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