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Utgångspunkten i projektets andra del är de 78 initiativ kring barn och mat som
kartlades av en samnordisk arbetsgrupp, (Projekt

skolmåltider. Utmaningen ligger i ett förbättrat samarbete aktörer och länder
emellan. Framöver bör initiativen även i större grad beakta relationen mellan olika
åldersgrupper av barn och unga. Detta underlättas genom att skapa ett tvärnordiskt
nätverk som möjliggör ett långsiktigt samarbete kring projekt om barn, mat och
hälsa.
Innehåll & mål
Målet är att främja god mathälsa hos barn och unga i Norden. Fram till årets slut,
2012 skall projektledaren, Harriet Strandvik koordinera och sammanlänka ett
samnordiskt nätverk inom området barn och mat med de närmare 80 initiativen som
utgångspunkt. I uppdraget ingår även att arrangera konferensen 6‐7 november i
Oslo, där ett av fokusområdet är Ny Nordisk Mat och barn.
Till uppgiften som projektledare hör även rollen som en kommunikatör där sociala
medier och blogg fyller en viktig funktion. Tidigare kunskaper inom området ses
som en resurs och möjlighet till utbyte mellan de nordiska länderna. Att lyfta fram
goda initiativ är centralt och ge rum för utbyte mellan erfarenheter människor och
länder emellan.
Projekts aktiviteter, hösten 2012

 Projektledarens främsta roll är att vara en koordinator, att inspirera till effekter.
 En uppdatering av de 78 initiativen pågår. Nya projekt och initiativ läggs med.
 Konferensen i Olso, 6-7 novmeber är en viktig höjdpunkt för möten inom
nätverket. Genom planeringsarbetet ansluts och sprids nätverket och kontakter i
nätverket.
 Sociala medier är en viktig tyngdpunkt för projektet.
 Projektets Facebook-sida: Mat&Barn i Norden har hittills engagerat över 90
personer och blir en naturlig och aktiv plattform för utbyte inom projektets tema.
 Projektledaren deltar aktivt i olika nätverksträffar, Sverige (Matfestivalen,
Stockholm) och Finland (”M
”- träff i Jyväskylä).
 Projektledaren deltar aktivt i den lokala, åländska satsningen på Ny Nordisk Mat
på Hotell- och restaurangskolan, Mariehamn. Eleverna engageras i både
temavecka och mattävling. Erfarenheten kan användas som referens senare.

