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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. 

Oktober 

Seminarium Måltidspedagogik i förskola  

3 oktober kl. 09.00-16.00 

Rekarnegymnasiets aula, Eskilstuna  

Seminarium 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.  

Webbinarium Att förstå matgäster med 
särskilda behov  

10 oktober kl. 13.30-14.30  

Mattanken.se 

I detta webbinarium berör vi temat måltid och 

neuropsykiatriska diagnoser. Hur hanterar vi 

måltidssituationen för våra matgäster med särskilda 

behov? Förståelse för våra matgästers mångfald och 

olika förutsättningar är första steget. Föreläsare är 

bland annat Johanna Björk, pedagog och handledare. 

Webbinariet görs i samarbete med MatTanken och 

Skolmatsakademin. Webblänk skickas ut innan 

kursstart.  

Matöverkänslighet, vad nytt?  

15 oktober kl. 13.00-16.30 

RISE Jordbruk & Livsmedel, Göteborg  

Fortbildningsdag på tema födoämnesöverkänslighet 

och specialkost. Under denna utbildningsdag går vi 

igenom olika allergier, intoleranser, korsreaktioner och 

märkningsregler. Vi får också ta del av forskning, bl.a. 

kring hur allergier påverkar barnen och familjen. Kan 

man förebygga uppkomsten av matöverkänslighet?  

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 bland andra välkomna Jan Gunnarsson, 

Alain Grenard och Sofia Rasmussen. Det är ett givet 

event för dig som jobbar med mat och måltider inom 

skola, vård och omsorg.  

Frågor eller önskemål om aktiviteter och 
utbildningsdagar?  

Du är alltid välkommen att kontakta oss på 

maltidsverige@ri.se 

http://www.maltidsverige.se/
mailto:maltidsverige@ri.se

