
Grangårds politik om fejlernærede og overvægtige børn 

 
 
Vi vil acceptere, at mennesker ser forskellige ud. Nogle er høje. Andre små. Nogle er slanke og 
andre kraftigere bygget. Hvis et barn på Grangård mistrives på grund af for eksempel fejlernæring 
eller overvægt, tager vi altid kontakt til forældrene. I fællesskab kan vi så tage initiativer, der kan 
være med til at ændre barnets fysiske trivsel.  
 
På Grangård tager vi udgangspunkt i det enkelte barn med henblik på trivsel og udvikling i 
institutionen. Det er en del af vores pædagogik at møde hvert enkelt barn som et unikt væsen med 
individuelle vilkår, behov og interesser. 
 
Med forældrene afholder vi rutinemæssigt samtaler vedrørende deres barn. Her taler vi om 
barnets trivsel såvel i familien som på Grangård. Her er det nærliggende at tale om fejlernæring 
eller overvægt, hvis det er relevant for det pågældende barn. Vi tror på, at det tillidsfulde 
samarbejde mellem personale og forældre er med til at skabe de bedste rammer for børn. Vi gør 
derfor også meget ud af at snakke med vores forældre i dagligdagen. Vi fortæller de gode historier 
om hverdagen på Grangård. Vi fortæller også de enkelte forældre om hændelser i institutionen, 
der kan have særlig betydning for deres eget barn.  
 
I forbindelse med Vejle kommunes implementering af madordninger i dagtilbud, tilbydes alle børn 
på Grangård 3-4 måltider i løbet af dagen. Vores uddannede køkkenleder sørger for, at maden er 
ernæringsrigtigt sammensat. Som personale vejleder vi børnene gennem dagens måltider. For 
eksempel opfordrer vi børnene til at smage på den varierede mad, de tilbydes. Ligesom vi hjælper 
med at afpasse forholdet mellem brød, smørelse, kød og grønt. 
 
 
 
Grangårds principper om fejlernærede og overvægtige børn er at 

 vi tilbyder alle børn 3-4 ernæringsrigtige måltider i løbet af en dag, som indtages sammen 
med andre børn og personaler 

 vi tilbyder frugt eller grønt til alle måltider.  
 

 sukkerholdige fødevarer kun serveres ved specielle lejligheder 
 

 vi giver mulighed for og inspirerer til fysisk aktivitet og bevægelse inde og ude hver dag 

 hvis vi mener, et barn er fejlernæret eller overvægtigt, tager vi kontakt til forældrene. Efter 
aftale med forældrene kan vi herefter tage kontakt til eksterne samarbejdspartnere. Det 
kan være sundhedsplejerske, kostkonsulent, fysioterapeut eller bevægelseskonsulent.  


