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Inledning
Allebarnsrätten grundar sig i en insikt i och frustration över att mat och måltid inom
barnomsorgen ofta kommer till korta i den ekonomiska verklighet som råder inom förskolan.
Allebarnsrätten har under tre år utvecklats till en kunskapskampanj som innehåller tre delar;
Mat som handlar om maten på bordet, Smak som bygger på Saperemetoden som handlar om
att träna barn att använda sina sinnen och Prat som handlar om samtalet om och kring maten.
Ambitionen har varit att ta fram pedagogiskt material tillsammans med målgruppen, och att
sprida detta via dels en hemsida och via samarbete med andra aktörer. Huvudman och
sökande för Allebarnsrätten är Stiftelsen Måltidsmuseum i Grythyttan, de tre åren har stöttats
av Arvsfonden med 1 150 000 år 1, 1 247 500 SEK år 2 och 1 300 000 SEK år 3.
Detta är en uppföljning av mål, aktiviteter och erfarenheter av tredje årets verksamhet.

Målgrupp
Målgruppen för Allebarnsrätten är: Nyckelpersoner inom barnomsorg och skola. Barn upp till
ca 12 år men i huvudsak förskolebarn. Målbilden i vår ansökan för år 3 var att nå fram till
minst 1500 barn. Vi räknar med att vi år tre nått fram till barnen på ett bra sätt genom
rekryteringen av 50 Raketförskolor, att Matfestivalen 5 juni involverade 150 pedagoger/
förskolekockar och att Sinnenas Skafferi används i ytterligare 60 förskolor i södra Sverige.

Mål, metod och resultat
Inriktning - spridning
Fokus under tredje året (sept 2011 - aug 2012) har varit att skapa hållbarhet och spridning i
arbetet för högre status på måltiden i förskolor och bra och god mat till förskolebarn.
Under år tre har vi genomfört följande:
· Hemsidan
· Har uppdateras ca en gång per vecka.
· Högaktivering i samband med: efterlysningen Raketförskolor (december),
nomineringen av Raketförskolor (slutet januari), pressrelease Kökshjältar (mars),
inbjudan Matfestival (maj).
· Antalet inlägg/kommentarer från förskolorna själva har öka eftersom ett blogginlägg
var ett krav på insats/rapport från Raketförskolor.
· Viss utveckling av hemsidan samt facebookgruppen.
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· Materialframtagning
- Inspirationsboken Kökshjältar producerades 2011 och trycktes under våren 2012 samt
lanserades med en presslunch/utematlagning på förskolan Eurenii mars 2012, vilket
resulterade i flera artiklar och några TV-inslag vilket var bra för böckerna men också
information om hela Allebarnsrättens arbete/måltidssituationen på förskolan. Se
bilaga 1 pressrelease.
- Allebarnsrätten har under år 2 + år 3 producerat 7 st korta inspirationsfilmer för
webben (ligger på Vimeo.com).
Titel inspirationsfilm

Public. antal mån sedan

Antal visningar

Sapere-metoden

+7

780

Carl Jan om Sinnenas Skafferi

+12

337

Förskolan Centralvakten

+7

323

Karolinas veckomeny

+11

168

Tips för de allra minsta

+11

99

I huvudet på Karolina Sparring

+3

39

Släpp in barnen i Köket

+3

35
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· Smakprat
- Bokhandeln Bokslukaren medverkade på Matfestivalen den 5 juni på Tekniska
museet med en workshop som kopplade samman måltid och barnlitteratur.
Bokslukaren har under året fått stöd från Kulturrådet med 70 000 SEK för att utveckla
och sprida det koncept de utvecklade åt Allebarnsrätten under år 2.
· Kompetensutveckling
- Karolina Sparring har tillsammans med Johanna Westman genomfört totalt 6
matlagningskurser med 78 deltagare. Fem av kurserna arrangerades i Stockholm, 1 i
Halmstad. En deltagaravgift tas ut men Allebarnsrätten har subventionerat
arrangemanget för att kunna erbjuda attraktivare deltagaravgift.
- Karin Ögren har i samverkan med Stina Algotson utvecklat ett koncept för Saperekurs
i två steg (Grundkurs ca 4h och fördjupning ca 4 h).
- Vi arrangerade en Matfestival för närmare 150 deltagare den 5 juni på Tekniska
museet i Stockholm. Program och deltagare i bilaga X.
· Kommunikation/Spridning
- Boken Sinnenas Skafferi nominerades och fick pris i Årets svenska måltidslitteratur
2011 i kategorin ”Barn”.
- Rekryteringen av 50 raketförskolor via hemsida samt annons i tidningarna Förskolan
och Kommunalarbetaren. Raketförskolorna nomineras i slutet av januari 2012. Vi vet
inte exakt hur många barn dessa 50 Raketförskolor har i sin omsorg men vi räknar
med att det totala antalet klart överträffar målet 1500 barn som vi angav i vår ansökan
för år 3. Detta gav en hel del genomslag i lokalpress (genom att förskolorna själva
spred pressreleasen till lokala media). Samarbetet med LRF skolkontakt har
uppmärksammats i lokalmedia. Se bilaga 2 + 3 annons, pressrelease samt lista över
raketförskolorna
- Kommunikation av inspirationsboken Kökshjältar i mars 2012 genom promotion,
pressutskick, annons och mailutskick till förskoleregistret. Bland annat besökte TV4
förskolan Eurenii och gjorde ett kort nyhetsreportage om att släppa in barnen i köket.
- Stina Algotson har presenterat Allebarnsrätten och Sapere-metoden vid 9 tillfällen
under året (Örebro, Strängnäs, Stockholm, Alingsås, Köpenhamn och Helsingfors totalt ca 400 personer i Danmark, ca 300 personer i Sverige där även Åsa Öström
deltagit, ca 200 personer Finland där även Karolina Sparring och Johanna Westman
deltog och presenterade matlagningskurserna inom Allebarnsrätten)
- Högskolan i Kristianstad har tagit in boken Sinnenas Skafferi för spridning till 60
förskolor i södra Sverige i ett projekt ”Matglädje”.
- Boken Sinnenas Skafferi har tagits in som kurslitteratur på prov i den privata
utbildningen ”Småbarnspedagogutbildningen”, en Montesoribaserad utbildning som
erbjuds framför allt privata förskolor i södra Sverige.
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Samarbeten under år 3
Eftersom vi arbetar med en kunskapskampanj behöver vi samarbeta på smarta sätt med andra
seriösa aktörer som har kopplingar till området barn, mat och hälsa.
• Lismedelsverkets centrum för offentlighetens måltider. Har deltagit i juryarbetet i urval av
Raketförskolor och som partner i planering och genomförande av Matfestivalen 5 juni.
• Bokhandeln Bokslukaren, deltog i Matfestivalen den 5 juni.
• Ny Nordisk Mat/Nordiska ministerrådet, deras nya koordinator för Barn/mat/hälsa, Harriet
Strandvik deltog i Matfestivalen den 5 juni. Stina Algotson, Karolina Sparring och Johanna
Westman är involverade i konferensen Barn, mat, hälsa i Oslo i november 2012.
• Matlandetambassadörer, Fia Gulliksson, matlandetambassadör i Jämtland deltog i
Matfestivalen för förskolor som inspirationsföreläsare.
• Skolmatens vänner och LRF skolkontakt, genom att de erbjuder alla Raketförskolor besök
av en bonde. Skolmatens vänner deltog i juryarbetet i urval av Raketförskolorna.
• Friska Barn, Stockholms läns landsting - deltog i Matfestivalen 5 juni.
• Södermalms stadsdelsförvaltning, Karolina Sparring har sedan våren en deltidstjänst som
måltidsinspiratör för förskolor på Södermalm i Stockholm.

Framtida samarbeten, ev fortsättning av Allebarnsrätten
- Karolina Sparring kommer att medverka i en förskolematsturné som Mjölkfrämjandet
arrangerar under hösten 2012. Samarbete med Allebarnsrätten genom att de köper in böckerna
Sinnenas Skafferi (100 ex) samt Kökshjältar (100 ex) för spridning i samband med turnén.
- Förslag på ett ev samarbete med LRF har formulerats och diskuterats, men ännu inte kommit
till något beslut.
- Under hösten 2012 kommer webben att uppdateras löpande med de rapporter som kommit in
från Raketförskolorna.
- Tre matlagningskurser har flaggats upp och kommer att genomföras av Karolina Sparring
och Johanna Westman i den mån de fylls med det antal deltagare som krävs för att gå ihop
ekonomiskt.

Sammanfattning
Allebarnsrätten har tack vare Allmänna Arvsfondens medel och med hjälp av ideelt,
professionellt och engagerat arbete nått ut till förskolornas kockar och pedagoger. Arbetet
med material (böcker, kurser etc.) har tagit tid och det är i samband med raketförskolorna som
vi verkligen har lyckats komma in i förskolorna. Detta visar att relativt lite medel tillsammans
med verktyg (kurser, böcker etc.) ger ett gott resultat. Att projektperioden är tre år har gett oss
möjlighet att arbeta långsiktigt och vi har haft bra kontakt och det har varit enkelt att arbeta
med Allmänna Arvsfonden som visat stort intresse och engagemang. Eftersom projektet har
fungerat allt bättre med tiden (man lär sig hur man ska jobba och man lär sig målgrupperna)
är vi nu i ett läge där vi behöver öka ansträngningarna för att förvalta och utveckla de resultat
vi hittills åstadkommit. Diskussioner om detta har pågått under en längre tid men det är svårt
att hitta en långsiktig finansiär som både är neutral och som har resurser. Detta visar att
Allmänna Arvsfondens insats har varit avgörande för arbetet att förbättra förskolemåltiden.
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