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• forstå og anerkende sin betydning og ansvar som rollemodel i
forhold til en sund og god mad- og måltidskultur
• bidrage aktivt til samarbejdet omkring mad og måltider i læringsmiljøer i dagtilbuddet
• inddrage egne erfaringer og viden om lokalsamfundet aktivt i
udviklingen af læringsmiljøer omkring mad og måltider

• have ansvar for drift og ressourcestyring i køkkenet
• udarbejde kostplaner, købe ind og udføre ernæringsrigtig og
appetitlig madproduktion til børnene
• have ansvar for, at gældende regler omkring egenkontrol og
rengøring efterleves
• have ansvar for at instruere andre, der har opgaver i køkkenet,
i hygiejneforhold og sikkerhed
• skabe gode samspil og relationer
• tage medansvar for at skabe sammenhæng mellem madproduktion, måltidskultur og børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse
• tage medansvar for, at dagtilbuddets børn udvikler madmod
• bidrage konstruktivt i aktiviteter i gruppen af køkkenmedarbejdere
• kunne udvikle sig fagligt

• samarbejde konstruktivt med leder og pædagogisk personale om
indhold, metoder og planlægning af det pædagogiske arbejde
omkring mad og måltider, samt dele viden/færdigheder og give/
modtage feedback
• påtage sig et fagligt ansvar for elever, hvor køkkenet er godkendt
til at tage elever
• arbejde for en bæredygtig måltidsproduktion

• tage medansvar for at skabe et tæt samarbejde med forældre og
dialog om børnenes kost
• rådgive forældre og pædagogisk personale omkring mad og
måltider
• være bevidst omkring egen kommunikation og brug af kommunikationskanaler
• handle på kostfaglige, pædagogiske og arbejdsmiljørelaterede
udfordringer

• bidrage ansvarligt til et sundt arbejdsmiljø og til forebyggelse af
arbejdsskader
• indgå konstruktivt i en foranderlig hverdag

KOSTFAGLIG
ENEANSVARLIG
STILLINGSPROFIL
DAGTILBUD 0-6 ÅR

I Roskilde Kommunes ledelsesgrundlag
og personalepolitik er der fastsat værdier for det arbejde, som ledere og medarbejdere skal udføre og pejlemærker for,
hvad vi skal skabe sammen. I personalepolitikken udtrykkes blandt andet, at
personalet er den væsentligste ressource i forhold til løsning af kerneopgaver.
Kerneopgaven for kostfaglige eneansvarlige i 0-6 års dagtilbud er at producere mad til børnene.
I denne proﬁl for kostfaglige eneansvarlige kan du se hvilke konkrete forventninger, der er til en kostfaglig eneansvarligs arbejde for, at kerneopgaven i et
0-6 års dagtilbud løses med høj kvalitet.
Forventninger til en kostfaglig eneansvarlig er skrevet under samme overskrifter som i personalepolitikken.
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