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Maddag i Åbyhøj dagtilbud
Maddag: sammen om maden
•

•

•
•
•

Maddag er et initiativ af Kost
& Ernæringsforbundet og FOA.
På maddagen tilbereder alle
tilmeldte institutioner den
samme mad, og børn/ voksne
på stuerne er med til det. Til
dagligt er det køkkenlederne,
som de fleste steder står for
maden.
Når institutionen tilmelder sig,
får de:
- opskrifter på et måltid, som
børnene kan være med til at
tilberede
- pjecer med opskrifter, som
deles ud til forældrene
- inspiration til pædagogiske
aktiviteter
- plakater og postkort om
maddagen

•

Det er 4. gang, at Kost &
Ernæringsforbundet og FOA
arrangerer Maddag.

•

Formålet med en dag som
Maddag er at sætte fokus på
madordninger i
daginstitutioner. Måltiderne
bliver brugt som et
pædagogisk værktøj, hvor
børnene inddrages, lærer nye
ord og får nye færdigheder.

Onsdag d. 13. september 2017 deltog de fleste af dagtilbuddets afdelinger i
Maddag. I år var menuen pitabrød med falafel eller humus, ærtecreme og
grønsager.
På Klokkervej havde Sille og Randi tilberedt falafler, humus og ærtecreme dagen
før. Til Maddag fik hver stue nogle stykker brød dej, som
skulle rulles ud til ”pizzabrød” og en del grønsager, som
skulle skæres og rives. Halvdelen af børnene fra Solnæs
gik på besøg på Klokkervej. De fik
plads ved spisebordet lige ved
køkkenet og på den måde kunne de
også være med til Maddag, da
afdelingen ikke har egen
madproduktion. Sille og Randi forberedte også mad til de
resterende børn, som blev i Solnæs, og til børnene i
Gammelgården, da afdelingen heller ikke har egen
madproduktion.
I Ryhaven havde hver stue fået forskellige ingredienser fra Marianne. En stue
skulle skære alle grønsager, den anden skulle rulle alt brød, osv. På den måde fik
børnene den følelse, at de havde bidraget til at lave mad til hele huset, og at alle
havde hjulpet hinanden.
I Silkeborgen havde Charlotte lavet en plan for aktivitetsgrupperne, dvs. for de
grupper, der plejer at have bestemte
aktiviteter sammen om formiddagen. Dagen
før Maddag skulle 3 grupper rulle pitabrødet
ud, mens storbørnsgruppen skulle klargøre
ingredienserne til falafelfars i skåle. Der
skulle pilles persilleblade, ordnes broccoli,
sorteres kikærter, pilles hvidløg, skrælles og
skæres løg og presses citroner. På selveste
Billede af Charlotte Gylden
Maddag havde hver gruppe forskellige
opgaver og hele huset bidrog på den måde til fællesskabet.
Digterparkens ældste vuggestuebørn var også med til Maddag. Satellittens
køkkenansvarlig Rikke, som midlertidig også laver mad til Digterparkens
vuggestuegruppe, havde forberedt aktiviteter, som de ældste børn kunne
deltage i. Da Satellittens børn stadigvæk er for små til Maddag, måtte de nøjes
med at nyde maden.

Tilbagemeldingen fra både personalet og børnene var positiv alle steder. Til dagligt er det andre aktiviteter end
madlavning, som oftest prioriteres. Oplevelsen med Maddag gjorde, at flere fik lyst til at gentage det flotte
samarbejde og den store glæde omkring madlavning på andre tidspunkter af året.
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Vi bygger bro i dagtilbuddet
D. 1. september 2017 var Jette Clausens første dag som pædagogisk leder i
”Satellitten”, Åbyhøj dagtilbuds nye afdeling. Hun fik stafetten fra Gitte C.
Lauridsen, som havde været konstitueret leder i ”Satellitten” siden
institutionen begyndte at modtage de første vuggestuebørn d. 1. maj 2017.
Inspireret af ministerrokade overrækkelse afholdt Gitte en tale med vægt på
fællesskab, sammenhæng og sammenhold. Som gave fik Satellitten plakaten
”Bridging”, årets tema i Aarhus Festuge. Temaet betyder at bygge bro mellem Fra venstre til højre: Gitte og Jette
det velkendte og det foranderlige, og at skabe rum og rammer for det gode
møde, nye fællesskaber og nye oplevelser. Jette takkede for gaven og glæder sig til at fortsætte det gode
samarbejde, som allerede er etableret mellem afdelingerne.

Og vi bygger et børnehus
Byggeriet på Klokkervej 53 er godt i gang og planen er, at
”Satellitten” flytter dertil fra de lånte lokaler på Gudrunsvej i
begyndelsen af 2018. Huset har fået nye vinduer og håndværkerne
er ved at sætte ventilationen op. Navnet på den nye institution er
ikke på plads endnu, og du kan stadigvæk komme med en idé til et
navn ved at sende en mail til daclol@aarhus.dk.
Åbyhøj dagtilbuds afdelinger: Børnehaven Gammelgården, Børnehaven
Silkeborgen, Børnehaven Solnæs, Børnehuset Digterparken, Børnehuset
Klokkervej, Børnehuset Ryhaven, Vuggestuen Ved Æbletræet,
Satellitten. Læs mere om os på vores hjemmesider.

Kontakt:
Morten Kling, dagtilbudsleder, mokl@aarhus.dk, 2029 4059
Daniela Lot, kommunikationsmedarbejder, daclol@aarhus.dk,
4012 4550

Gammelgårdens have
I Børnehaven Gammelgården er natur
og udeliv prioriteret højt. Legepladsen
er en opvokset have fuld af spændende
hjørner, gemmesteder, farver og dufte.
I haven kan børnene opleve årstiderne.
De plukker hyldebær, hindbær, jordbær
og solbær om sommeren og samler
valnødder, hasselnødder og kastanjer
om efteråret. Om vinteren er det tid til
at kælke. Og når det bliver forår kan alle få glæde at de mange blomster,
som dukker op forskellige steder. Børnene er også med til at lave varm
kakao, popcorn, pandekage, snobrød og meget mere på bål.

Billedet viser hvordan Børnehaven
Gammelgården så ud i 1950erne,
da den var en gård. I dag er de kun
den store villa tilbage.

I begyndelsen af september har børnene plukket hyldebær, som er blevet kogt på bål og presset til hyldebærsaft.
Et stort hit!

Billeder af Anitta Hansen

De overskydende solbær i år er blevet sendt til køkkenet på Klokkervej, hvor Randi og Sille lavede marmelade til
eftermiddags pålægsfad.
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