
Aktivitetsprogram 
HÖSTEN 2018  

Mer info och anmälan: www.maltidsverige.se  Varmt välkommen! 

 

 

Måltid Sverige – ”En samlande arena för oss som arbetar med måltider inom skola, vård och omsorg.” 

 

Måltid Sverige är en samlande arena för oss som arbetar med måltiden inom skola, vård eller omsorg.  

Ta del av kunskap, erfarenheter, samarbeten, forskning och innovationer! Tillsammans lyfter vi den 

offentliga måltiden till nya höjder. Måltid Sverige erbjuder ett stort och varierat utbud av utbildningar, 

seminariedagar, träffar och aktiviteter som blir till glädje för alla deltagare, verksamheter och matgäster. 

September 

Handledarutbildning i måltidspedagogik  

5 september kl. 10.00–16.00 

RISE Jordbruk & livsmedel, Göteborg 

Handledarutbildning till diplomerad måltidspedagog 

genomförs under tio veckor och fokuserar på hur och 

varför man ska integrera mat och måltider i den 

pedagogiska verksamheten. Deltagarna praktiserar 

måltidspedagogik och dokumenterar processen med 

hjälp av bilder och reflekterande veckorapport. Två 

fysiska träffar, övrig undervisning via en läroplattform. 

Seminarium 

Bra måltider i äldreomsorgen 

26 september kl. 10.00–16.00 

RISE Jordbruk & livsmedel, Göteborg  

Under våren lanserade Livsmedelsverket de nya råden 

om bra måltider i äldreomsorgen. Råden lyfter behovet 

av flexibla arbetssätt som gör det möjligt att erbjuda 

olika lösningar för olika individer, men också att få till 

samverkan mellan olika yrkesgrupper. Välkommen till 

en dag där råden presenteras och diskuteras utifrån de 

olika rollerna i måltidskedjan. Livsmedelsverket 

presenterar råden och vi lyfter också goda exempel. 

Moderator och diskussionsledare är Kajsa Asp Jonson.  

 

 

Växtbaserad matlagning - inspiration i det 

veganska köket  

26 september kl. 9.00–15.30  

Vallåsskolan, Halmstad 

Inspirerande teoretisk och praktisk utbildning i 

växtbaserad matlagning.  Hur gör man när man ställs 

inför uppdraget att laga mat helt utan animaliska 

ingredienser så kallad vegankost? Vi lär oss om hur man 

lyfter grönsaker, rotfrukter och baljväxter till nya 

gastronomiska höjder med fokus på smak, kvalitet, 

utseende och nya recept. Tillfället ges även i Skövde 

den 27/9.  

Växtbaserad matlagning - inspiration i det 

veganska köket  

27 september kl. 9.00–15.30  

Kavelbrogymnasiet, Skövde  

Inspirerande teoretisk och praktisk utbildning i 

växtbaserad matlagning. Hur gör man när man ställs 

inför uppdraget att laga mat helt utan animaliska 

ingredienser så kallad vegankost? Vi lär oss om hur man 

lyfter grönsaker, rotfrukter och baljväxter till nya 

gastronomiska höjder med fokus på smak, kvalitet, 

utseende och nya recept.  

 

 

http://www.maltidsverige.se/
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Oktober 

Seminarium 

Bra måltider i äldreomsorgen 

3 oktober kl. 10.00–16.00 

Stadsbiblioteket, Halmstad 

Under våren lanserade Livsmedelsverket de nya råden 

om bra måltider i äldreomsorgen. Råden lyfter behovet 

av flexibla arbetssätt som gör det möjligt att erbjuda 

olika lösningar för olika individer, men också att få till 

samverkan mellan olika yrkesgrupper. Välkommen till 

en dag där råden presenteras och diskuteras utifrån de 

olika rollerna i måltidskedjan. Livsmedelsverket 

presenterar råden och vi lyfter också goda exempel. 

Moderator och diskussionsledare är Kajsa Asp Jonson.  

Handledarutbildning i måltidspedagogik, forts. 

10 oktober kl. 10.00–16.00 

RISE Jordbruk & livsmedel, Göteborg 

Fysisk träff nummer två för handledarutbildningen - till 

diplomerad måltidspedagog.  

Måltidens Mervärde 

29 oktober kl. 9.30–17.00 

Vara Konserthus, Vara  

Välkommen till en inspirerande, engagerande och 

upplyftande dag i de offentliga måltidernas tecken. Vi 

har nöjet att välkomna Monika Ahlberg, Richard 

Tellström, Anna Bergholtz, Anna-Karin Quetel och 

Tomas Gunnarsson. Det är ett givet event för dig som 

jobbar med mat och måltider inom skola, vård och 

omsorg.  

 

 

 

 

Måltidens Mervärde  

30 oktober kl. 9.30–17.00  

Tallåsskolans Aula, Katrineholm  

Välkommen till en inspirerande, engagerande och 

upplyftande dag i de offentliga måltidernas tecken. Vi 

har nöjet att välkomna Monika Ahlberg, Richard 

Tellström, Anna Bergholtz, Anna-Karin Quetel och 

Tomas Gunnarsson. Det är ett givet event för dig som 

jobbar med mat och måltider inom skola, vård och 

omsorg.  

November 

Seminarium i Måltidspedagogik 

13 november kl. 9.00–16.00 

Lärcenter, Falköping  

Grundutbildning i måltidspedagogik där fokus är varför 

man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska 

verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de 

nationella folkhälso- och miljömålen. Välkommen att 

prova på metoder och arbetssätt i olika workshops med 

fokus på hur man kan arbeta på förskolan med 

måltidspedagogik. 

Fortbildningsdag i Måltidspedagogik 

14 november kl. 10.00–16.00 

RISE Jordbruk & livsmedel, Frans Perssons väg 6, 

Göteborg  

Välkommen till en fortbildningsdag och nätverksträff 

för dig som är diplomerad måltidspedagog.  

http://www.maltidsverige.se/

