
Madkundskabsfestival åbner nu op for 
tilmelding

 

I løbet af februar byder Aalborg, Odense, Aarhus, Roskilde, København, Vordingborg og Esbjerg
lærere og elever indenfor til Madkundskabsfestivaler 2020. Madkundskabsfestivaler er en del af 
projektet Madkamp, som har til formål at inspirere og udvikle elevers madkundskaber via fire 
spor: foruden madkundskabsfestivaler udvikler Madkamp undervisningsmateriale, udbyder 
lærerkurser og afholder DM i Madkundskab. 

Kender du dine korn?

Temaet for årets Madkundskabsfestivaler er ”Kend dit korn” og tager afsæt i Madkampens 
udarbejdede undervisningsmateriale. Ved Madkundskabsfestivalerne kan eleverne vise, hvad de
har lært, fremvise en ret eller et forsøg for et panel af madkundskabslærerstuderende, der 
efterfølgende giver eleverne feedback.

Målet med festivalrækken er, at eleverne bliver klogere på korn, træner deres faglige formidling
og får inspiration fra andre skoler, som deltager i Madkundskabsfestivalerne. 

Tilmelding

Madkundskabsfestivalen finder sted i perioden d. 4. februar til d. 26. februar 2020. Det er 
gratis at deltage, og ansøgning sker via linket 
https://www.tilmeld.dk/madkundskabsfestival2020/madkundskabsfestivalerne.html.

Der er i gennemsnit 10 pladser ved hver Madkundskabsfestival, og alle skoler kan tilmelde sig 
dén Madkundskabsfestival, som ligger nærmest dem. 

Fakta:

 Madkundskabsfestivalerne afholdes i 2020 for andet år i træk. I 2019 var temaet ”Brug
knolden”  

 Når festivalen i februar 2020 åbner dørene, sker det syv forskellige steder i landet

 Madkundskabsfestivaler er en del af projektet ”Madkamp – For et styrket 
madkundskab”

 Madkulturen og professionshøjskolerne KP, UCL, UCN, UCSYD, VIA UC og PH Absalon 
står bag Madkamp

 Mere information om Madkamp og Madkundskabsfestivaler på https://madkamp.nu/

For andet år i træk arrangeres de populære Madkundskabsfestivaler, der i starten af næste år 
afholdes syv forskellige steder i landet. Temaet for årets festivalrække er ”Kend dit 
korn”, og alle skoler, der har arbejdet med undervisningsmaterialet, kan ansøge om 
at deltage.
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