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VÅGA SMAKA –  PÅ ÅLAND!	

VÄLKOMMEN MED PÅ NÄTVERKSTRÄFF 	

BOMIN, BARN OCH MAT SÅ IN I NORDEN / NNM (II) 2014 !
En nätverksträff på Åland 22 september riktar sig till alla som är intresserade av att arbeta och utveckla arbetet med barn, mat och 

måltider. Målet är att genom ett möte dela kompetens och praktiska erfarenheter, övningar och utmaningar med pedagogiska måltder. 

Goda kostvanor grundläggs i barndomen, många av våra barn idag äter majoriteten av sina måltider utanför hemmet tillsammans med 

pedagoger / personal inom dagvård. Projektet barn, mat och hälsa – Ny Nordisk Mat (NNM II) arrangerar i samarbete med Leader 

Söderslätt och deras nätverksplattform; BoMIN (barn och mat så in i Norden) ett seminarium (konferans) för alla intresserade.  !
VAD kan jag göra för att bidra till att skapa goda förutsättningar för matglädje och goda matvanor? 

VARFÖR, dvs. vad kan jag vinna på att engageras i ett samarbete kring detta? 

HUR kan man gå tillväga, både vad gäller konkreta aktiviteter och övergripande samarbeten? !
Tema: SAPERE – Att uppleva med sina sinnen, Våga Smaka! 
Plats:  Konferansrummet på Smakbyn  http://www.smakbyn.ax/   
Datum:  22 September 
Tid:  kl. 9-15 
Kringaktivitet:  dagarna före 19 – 21 september pågår Skördefesten på Åland – värt ett besök där man i år 
på restaurangerna bland annat delar ut “Smak-passet” (Barnens bästa bord, Våga Smaka!) till alla barn. Alla 
som deltar kan vinna kockskola eller restaurangbesök (föräldrafri-kväll eller till familjrestaurang kväll i 
oktober): http://www.skordefest.ax/ !
Program: 

• Kl 9-10 Välkomstord och introduktion 
Vem finns på plats? Presentation. Kaffe & Frukt, fri tillgång.  

• Kl. 10 – 10.45 Presentation av projekt med barn & mat i fokus.  
• Kl. 10.45 – 11.30 Workshop där vi delar bra tips, idéer och övningar. Projekt “Tack för maten” och 

“Matskolan” från Finland finns på plats.  
• Kl. 12-13 Lunch 
• Kl 13 – 14.15 Workshop. Fortsättning 
• Kl. 14.15 – 15 Slutdiskussion, avslutningsord och fyllda “Idé-bagage” 
• Efter Kl. 15: Fri samvaro, rundtur på Smakbyn och middag för den som önskar och / eller har senare 

avgång !
Resa till och från: http://www.visitaland.com/se/resa/tidtabell 
Boende: Saltvik B&B: Det finns förhandsreserverade rum på http://tinas.hemsida24.se/saltvik-b-
b-16118812 
  
Anmälan & Frågor:  Anmäl dig före 1´a September till: Harriet Strandvik, harriet.strandvik@hsconsulting.ax  
Tfn +358 4055 92904 !
Pris: Själva konferansen är kostnadsfri, program och traktering under dagen ingår. Resa, boende och övriga 
måltider betalas av deltagarna själva. 
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Websidor: http://bomin.se/    http://www.nynordiskmad.org/  !!
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