en lejrskole med bid i
”

MADlejr flytter grænser.
Både i forhold til maden
og fællesskabet. Eleverne
er vilde med det.

”

- En lærer på MADlejr

Hvad er madlejr?
MADlejr er et lejrskole-forløb, hvor 6.-7.
klasser deltager i et inspirerende og udfordrende læringsforløb, der sætter fokus på
noget helt essentielt, nemlig mad, måltider,
sundhed og trivsel.
I løbet af de 5 dage lejrskolen varer, vil eleverne tage aktivt del i tilberedningen af alle
deres måltider, samtidig med at de bliver
klogere på råvarer, sundhed og bæredygtighed. Når MADlejr-opholdet er slut, tager
klassen hjem med forøget madmod, ny
viden og et styrket fællesskab.

Livet på MADlejr
MADlejr byder på en uge fyldt med spændende aktiviteter, som foregår både i køkkenet, i
haven og hos landmanden. Eleverne kommer blandt andet til at se en nyslagtet høne blive
parteret, filetere nyfangede fisk og gå på jagt efter friske urter i naturen.
Ud over de mange aktiviteter i køkkenet er der selvfølgelig også plads til at spille spil, udfolde sig på vores aktivitetsområde, hygge på værelserne og gå på opdagelse i nærområdet.

Eleverne, der har været på madlejr, skal have en oplevelse af,
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at de kan lave mad, og
det er sjovt og vigtigt
at kunne lave mad.

at natur, mad og
måltiderhar betydning
for deres hverdag.

at det praktiske omkring
madlavning og måltid er
med til at udvikle egen
og klassens trivsel
og fællesskab.

MEGET MERE END 5 DAGE
PÅ LEJRSKOLE
Et ophold med læring og glæde
Et MADlejr-forløb er bygget op om en række opgaver og aktiviteter FØR, UNDER og
EFTER opholdet. Derfor har vi udviklet et
særligt undervisningsmateriale, som findes
på madlejr.dk.
Opgaverne og aktiviteterne involverer, udfordrer og giver anledning til at reflektere, afprøve
og eksperimentere. Det er en forudsætning for deltagelse, at klassen deltager aktivt i alle
tre faser.

Skal I på MADlejr?
Prisen for de 5 dage på MADlejr er 750 kr. pr. elev (inkl forplejning,
undervisningsmateriale, m.m. To lærere pr. klasse deltager gratis).
I får jeres egen MADguide, der står i spidsen for aktiviteterne i køkkenet og sørger for det praktiske (f.eks. indkøb).
Mere end 7500 6. og 7. klasse-elever har siden 2014 været på MADlejr. MADlejr holder
til i nyombyggede faciliteter på Helnæs og fra foråret 2020 også i Højer, Sønderjylland. Et
inspirerende læringsrum, der indbyder til oplevelser med mad, måltider, natur og samvær.

Arla Fondens 10
principper for MADlejr
Et ophold med læring og glæde
• Vi følger de officielle kostråd
• Vi anvender årstidens råvarer
• Vi varierer maden, måltidet og
aktiviteterne
• Vi anvender økologiske og
konventionelle produkter
• Vi tilrettelægger aktiviteter, hvor
eleverne afprøver, eksperimenterer
og reflekterer

• Vi involverer og udfordrer eleverne i
aktiviteter, hvor alle sanser sættes i spil
• Vi sætter en ramme, der styrker og
udvikler den enkelte og fællesskabet
• Vi er ressourcebevidste
• Vi er aktive i naturen hver dag
• Vi tager hensyn til særlige behov

Arla Fondens formål er at inspirere børn og unge til at
udvikle gode madvaner og en bæredygtig livsstil. Derfor er
MADlejr et af vores vigtigste initiativer.
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Læs mere på madlejr.dk

Det er sjovt at
eksperimentere og udfordre
sig selv i køkkenet. Og så er det
en dejlig måde at være sammen
med vennerne på.
- En elev på MADlejr
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