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Denne bog sikrer, at studerende og lærere har al den grundlæggende teori og praktiske hjælp, de skal bruge for
at kunne undervise i det nye fag Madkundskab. Madkundskab præsenterer basisviden om fødevarer, ernaring,
sundhed, grundteknikker og hygiejne. Dertil kommer undervisningsovervejelser og materialer til
undervisningen, som suppleres af en online værktøjskasse www.madkundskab.dk.
Bogen er skrevet til alle kommende og nuværende undervisere i faget Madkundskab. Den kan også med
fordel bruges som inspiration for studerende i sundhedsfag og fødevarer, hvis de beskæftiger sig med
formidling af sundhed eller madopdragelse.
På Karise Efterskole har alle elever særlige læringsforudsætninger, herunder unge med
læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og autisme. Indholder kun vores interne hurtige links til sider, vi
anvender i undervisningen. I Madkamp kæmper vi for et styrket madkundskabsfag. Der er fokus på, at
eleverne – hvis det er muligt. Skovby Friskole ligger i Skovby på Falster Vi er en friskole, som fokuserer på
den enkelte elevs alsidige udvikling både fagligt, socialt og personligt i. Her finder du nemt, hvad du leder
efter. Temaet er Smag på madkulturen.
Skolekontakten er Coops samarbejde med skoler og lærere. Vores kerneområde er mælk, når det kommer til
undervisningsmaterialer.

Dette site er primært for skolens elever og lærere. Besøg italienske Restorante Buono Tværfagligt
undervisningsmateriale skabt til emneuge, fagdage eller mindre faglige forløb: Matematik – Dansk – Idræt –
Historie – Madkundskab –. Skolekontakten er Coops samarbejde med skoler og lærere. Lær om dansk
litteratur, danske dialekter og dansk som andetsprog. Korsholm Skoles interne sider. Vi udarbejder
undervisningsmaterialer med temaer inden for sundhed, forbrug, miljø, klima og … DM i madkundskab er
grundskolernes danmarksmesterskab i madkundskab. Cookiepolitik · © Alinea 2018; Følg os på Facebook
Nørre Nissum Efterskole. Skovby Friskole ligger i Skovby på Falster Vi er en friskole, som fokuserer på den
enkelte elevs alsidige udvikling både fagligt, socialt og personligt i.

