
Mat på Bolteløkka AKS. 

Vi har denne våren deltatt i et pilotprosjekt med Geitmyra matkultursenter. Prosjektet er 
avsluttet for Bolteløkka og dette er noe av det vi sitter igjen med:


Mål om større elevdeltakelse rundt måltidet på AKS. 
Vi fikk prøvd ut hvordan vi kan få større elevdeltakelse i matlagingen. Til høsten fortsetter 
vi med at elevene på 3. trinn lager mat på AKS som en del av sin undervisning. Alle 
elevene er med på dette, uavhengig av om de går på AKS. De skal få opplæring i grupper, 
og alle får delta i matlaging minst 2 ganger i høstsemesteret. De som nå har vært med har 
fått opplæring i ernæring, hygiene, kostnader og organisering av et måltid, blant annet.


Mål om enda bedre og sunnere mat på AKS. 
Vi har fått noen gode oppskrifter som vi vil bruke videre. Vi har fått råd om flere måter å 
bruke grønnsaker på slik at vi kan tilby mer frukt og grønt på AKS. Vi har fått oppskrifter 
på fiskeretter som falt i smak og vi vil gjerne tilby mer fisk på AKS fremover.


Mål om at barna blir modigere til å smake på nye retter. 
Når vi har større fokus på matlagingen blir også elevene mer interesserte. De vil snuse og 
smake og har mange spørsmål om hva som er i de ulike rettene. Det er en vei å gå før vi 
kan si at det er mange som blir modigere, men håper det kommer. Med fokus på 
matlaging og jevnlig introduksjon av nye smaker håper vi det kan bli enda flere som 
opplever at mat er spennende.


Elevene har vært veldig positive til å få delta i matlagingen. De har vært ivrige, både på 
kjøkkenet og i butikken. De synes det er gøy å lage mat og fint å servere det til de andre 
barna. De viser at de er stolte og glade når barna spiser, koser seg og roser maten.


Mer informasjon: Når timeplanene for høsten er klare lager vi en endelig plan for 
gjennomføring av Læringsrik mat på AKS høsten 2018. Da vil vi legge ut informasjon om 
hvordan vi vil organisere oss og hvem som vil ha ansvaret for dette.


