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Bedsteforældre-
Frokost

FAG: 
Understøttende Undervisning.

KLASSE: 
0.-3. klasse.

MATERIALER: 
Tallerkner, bestik, evt. pynt.

Måltidet handler også om at bygge bro mellem generationer, traditioner og 
nye måder at spise på. BedsteforældreFrokost tager fat i historie fortæl-
lingen om det gode måltid ved at involvere bedsteforældre en enkelt dag i 
skolen. Bedsteforældre får mulighed for at følge børnebørn og give noget 
af sig selv videre til dem. Ofte er nogle af børnenes livretter tæt forbundet 
til det, de får hos bedsteforældrene. 

SÅDAN GØR I:

Invitér bedsteforældre til bedsteforældredag på skolen – medbringende en 
ret. Naturligvis skal retten høre til barnets livretter, som noget man gerne vil 
vise kammeraterne. 

Beslut på forhånd, hvilke retter I har brug for – f.eks. 3 x kødretter, sovs, salat, 
dessert, brød, kage osv. 

Lav en invitation i klassen, som eleverne kan tage med hjem til bedsteforæl-
drene. Beslut om klassen skal optræde med en sang eller andet på dagen. 
Aftal evt. om I skal have fint tøj på som en gestus overfor gæsterne.  

På dagen: 

Dæk fine borde. Annoncér evt. på klassens dør, hvad I har gang i. Sæt en dato 
og invitér bedsteforældrene via forældrene. Bed dem om sammen med bar-
nebarnet at vælge en ret, der egner sig til frokost. Brug en lektion til buffet og 
spisning og en lektion til hygge med bedsteforældrene på skolen.

MÅL MED AKTIVITETEN: 
At lade børnene vise hinanden deres families stolteste 
madtraditioner og samtidig give bedsteforældrene et 
indblik i børnenes hverdag på skolen. Her er det ikke absolut 
nødvendigt at ”stresse” sundheden i retterne, men mere at 
retterne bliver tilberedt og serveret for hinanden i skolens 
rum. Dette er også en god mulighed for at vise mad fra 
forskellige kulturer.


