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Særlig madordning fejrer fem-års jubilæum
lederen, Githa Staub, så er alt
Gennem fem år har
køkkenpersonalet udviklingsudviklingshæmmede hæmmede fra det lokale bofælfra Levefællesskabet lesskab Hertha, hvorfra de biodynamiske råvarer også leveres.
Hertha i Herskind
kokkereret til madord- Mad på en ny måde
»Min søn William er særligt
ningen i børnehaven
sensitiv hvad angår mad og har
Nordlyset.
svært ved nye ting. Han har gået
Når der i begyndelsen af februar afholdes en festlighed i børnehaven Nordlyset i Herskind,
sker det for at markere femåret
for institutionens madordning,
der udmærker sig på flere områder.
Jubilæet fejres ved en reception, hvor samtlige børnehavens forældre er inviteret til at
smage den mad, der dagligt tilberedes til børnene.
Det særlige ved madordningen er, at bortset fra køkken-

i institutionen i to år, og i den
tid har han virkelig åbnet sig
overfor nye oplevelser,« siger
Louise Rønfeldt, som foruden
at være mor i børnehaven også
er kontaktperson for forældrerådet.
I det nye år skal bestyrelsen
tage stilling til om madordningen skal fortsætte, men ifølge
Louise peger alt i den retning.
»Der er god opbakning.
Maden er sund og bliver præsenteret på en ny måde, og de
udviklingshæmmede gør rigtig
Køkkenleder i børnehaven Nordlyset Githa Staub (tv.) og medhjælper
Camilla Thomsen i gang med at forberede frokosten til børnehavens børn.
Madordningen er et koncept, der inkluderer sund mad og social indsats
for udviklingshæmmede og kan i år fejre fem-års jubilæum.
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meget ud af det,« siger Louise.
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Madordningen i Nordlyset er et
helt bestemt koncept, som ud
over indsatsen med udviklingshæmmede i køkkenet, byder på
madoplevelser, der nok er lidt
anderedes, end de fleste børn
er vant til hjemmefra.
»Da vi startede op for fem år
siden, var det en udfordring for
mange af børnene at spise retterne, der indeholder mange
grøntsager, og grove boller, men
nu er der ingen problemer, og
børnene spiser alt, hvad vi laver,« fortæller Githa Staub. Hun
glæder sig over udviklingen.
»Børnene er rigtig gode og gi-
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Samvittighedsfulde
medarbejdere
Githa Staub fungerer som både
køkkenleder og pædagog for de
udviklingshæmmede, som har
forskellige udfordringer.
»De
udviklingshæmmede
har bestemt meget glæde ved
at arbejde her. De er utroligt
samvittighedsfulde og møder
op hver dag. De føler så stort
ansvar, at man tror, det er
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Er du mikrobil-ejer så lad os klare olieog ﬁlter-skift til mikro-pris.
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ver det videre til dem, som begynder i børnehaven. Det smitter især, når de spiser sammen.
Nu kan jeg putte alt i bollerne,«
fortæller hun tilfreds.

løgn,« siger Githa og forklarer,
at de kan blive meget bekymrede for, om hun kan klare sig,
hvis de f.eks. skal have en fridag.
»Jeg har også meget glæde
af at arbejde sammen med de
udviklingshæmmede. Det fungerer rigtig godt. Jeg ved, hvad
de hver især er gode til,« forklarer hun.
Køkkenet har en kapacitet til
at bespise omtrent 100 børn, og
madordningen er også et tilbud
til Herskindskolens elever, men
børnehavens storebørnsgruppe, der skal starte i 0. klasse til
sommer har fortrinsret til ordningen, hvis der er interesse for
det.
Ved receptionen 3. februar
vil også køkkenpersonalet være
til stede, så forældrene får mulighed for hilse på og opleve,
hvilken værdi, de tilfører børnene i Nordlyset.
Ifølge Ole Uggerby, administrativ leder for Hertha Bofællesskaber og værksteder, har et
hold økonomistuderende fra
Copenhagen Business School
udarbejdet en rapport om projektet.
De studerende og Hertha var
interesseret i at vurdere hvad et
fælles projekt mellem det offentlige og det private kan have
af betydning for det lokale såvel
som det større samfund.
De økonomistuderende anvendte en målemetode (social
return on investment, SROI) og
kom til det resultat, at for hver
kroner samfundet investerer
får det 2,39 kr tilbage.

Vi giver din Toyota Aygo, Peugeot 107,
Renault Twingo eller Citröen C1 et tjek
samt skifter olie og olieﬁlter for
kun 999,- inkl. moms.
Tjekket består af sikkerhedseftersyn
med afsluttende test på bremse-rullefelt.
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