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Undervisning af fremtidens forbrugere

Madkundskab er et unikt fag.

De fysiske rammer er essentielle 

for læring om måltider, fødevarer, 

miljø, hygiejne, sundhed og

livskvalitet. 

Det skal være en oplevelse at lave mad, og 

derfor skal undervisningslokalerne være 

indbydende, fleksible og hygiejniske. 

I samarbejde med madkundskabslærere på 

landets skoler har vi udviklet et koncept, 

der sikrer stor fleksibilitet. Vores løsninger 

understreger synergien mellem omfat-

tende viden om ergonomiske principper 

og konsekvent brug af de mest holdbare 

materialer.

Vi er en aktiv og innovativ medspiller ved 

renovering eller nyopførsel af faglokaler. 

 

De konkrete og individuelle ønsker om- 

sætter vi til praktisk gennemførlige og  

økonomisk realistiske løsninger. 

I projekteringsfasen er vores udgangs-

punkt en indgående viden om sikkerheds-

problematikker, regulativer og lovgivning. 

Overskuelige elevarbejdspladser, skabe til opbevaring og sikker placering af ovne og serviceområde.
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Udtrækssokkel med sikkerhedslås giver god arbejdshøjde for de 
mindste elever.

God pladsudnyttelse og de nødvendige redskaber lige ved hånden, gør det legende 
let at udvikle elevernes færden i køkkenet.

FØDEVARER OG HÅNDVÆRK

Fornuftig kost, forståelse for fødevarer og 

metoder til at tilberede dem stiller krav 

til undervisningslokalet. Det bør være 

tidssvarende det køkkenniveau, eleverne 

møder i hjemmet.

Praktiske indretninger og rengøringsven-

lige materialer sikrer, at lokalet er indby-

dende og inspirerende for eleverne. 

De enkelte arbejdsområders placering i 

lokalet bør foretages under hensyntagen  

til sikkerhed og mindst mulig transport af  

fødevarer og redskaber. 

 

God ventilation og udsugning er væsentligt 

i et madkundskabslokale. Et effektivt ud-

sugningssystem over komfurerne skal føre 

lugt og damp væk fra lokalet og adskilt fra 

skolens øvrige ventilationssystem.

Lad vores indretningskonsulenter rådgive 

omkring den optimale lokaleindretning til 

netop jeres skole.  

 

Se flere madkundskabslokaler på

www.st-skoleinventar.dk/referencer
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