Fravalg af kommunalt
tilbud om frokostordning
i dagtilbud
- retningslinjer i Svendborg Kommune
Lov om frokostordninger i dagtilbud
Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget en ændring af Dagtilbudsloven
vedrørende fleksibel frokostordning.
Lovændringen betyder bl.a.:
• At kommunen skal tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i
alle dagtilbud, senest fra 1. august 2011
• At forældrebestyrelsen i dagtilbud, der kun består af ét børnehus,
har mulighed for at fravælge den kommunale frokostordning på
vegne af alle forældre
• At et forældreflertal i de enkelte børnehuse, i dagtilbud med
områdeledelse, kan fravælge det kommunale tilbud om
frokostordning
• At et eventuelt fravalg i integrerede dagtilbud kan differentieres
på aldersopdele børnegrupper, 0-2 år og 3-6 år
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Loven kan læses på:
http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20091/lovforslag/L212/
20091_L212_som_vedtaget.pdf
I tilknytning til loven har Kommunernes Landsforening udarbejdet et
notat, om ofte stillede spørgsmål i tilknytning til lovændringen. Notat
kan læses ved at følge link nedenfor:
http://www.kl.dk/Fagomrader/Born-og-unge/Dagtilbud/Madordninger/

Frokostordning i Svendborg Kommune
Udvalget for Børn og Unge samt Økonomiudvalget i Svendborg
Kommune har bl.a. besluttet:
• At forældrebestyrelsen og/eller forældrene i de enkelte
børnehuse får mulighed for at fravælge den kommunale
frokostordning hvert andet år
• At forældrene betaler den fulde udgift til frokostordningen, og at
der ikke gives kommunalt tilskud
o At udgiften til et frokostmåltid i 2011 udgør 28 kr. pr.
måltid pr. barn, svarende til en månedlig udgift på 642 kr.
ved 11 måneders forældrebetaling
o Der ydes friplads- og søskendetilskud
• Frokosttaksten betales af forældrene udover taksten for en plads
i dagtilbuddet
• At frokostordninger kan indføres gradvist på baggrund af
decentrale beslutninger i de enkelte børnehuse
o Eksisterende frokostordninger kan fortsætte uændret

Åbningstider
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag
9.00-16.30
Fredag
9.00-14.00

Nye ordninger kan etableres fra 1. januar 2011 og skal
være etableret senest 1. august 2011
o Er den kommunale frokostordning fravalgt vil den blive
etableret pr. 1. januar 2013, medmindre den kommunale
frokostordning igen fravælges for en 2-årig periode
At forældrebestyrelsen har kompetence til at aldersopdele
muligheden for fravalg i de enkelte børnehuse
o Det gælder alle integrerede dagtilbud med børnegrupper
0-2 år og 3-6 år
At madens kvalitet som minimum skal følger danske standarder,
som angivet på Fødevarestyrelsens hjemmeside:
www.altomkost.dk
At øvrige beslutninger sker decentralt afhængig af givne
muligheder og ønsker i de enkelte børnehuse
o De enkelte børnehuse markedsfører selv, det de kan
tilbyde
o

•

•
•

Sagsfremstilling og beslutning kan læses ved at følge link nedenfor:
http://web217.hosting.cohaesio.net/%C3%98konomiudvalget/14-092010%20Referat%20af%20Referat.aspx#14 (Dagsordenspunkt nr. 14)
Svendborg Byråd har den 12. oktober 2010 godkendt ovenstående, i
forbindelse med vedtagelse af Budget 2011.

Hvad betyder et fravalg af frokostordning?
•

•

Hvis et dagtilbud fravælger den kommunale frokostordning, skal
den enkelte forældre selv sørge for:
o Frokostmåltid til sit barn
o Eller forældrene i daginstitutionen kan arrangere en
frokostordning, som den enkelte forældre betaler for og
kan vælge at deltage i eller lade være med at deltage i
Et eventuelt fravalg gælder for de kommende to år, hvorefter der
skal træffes ny beslutning

Hvem er omfattet af et fravælg?
•

Et fravalg af kommunes tilbud om et frokostmåltid gælder for alle
vuggestuebørn og/eller alle børnehavebørn i det enkelte
børnehus

Hvem kan beslutte et fravalg i 2010?
•

Forældrebestyrelsen i dagtilbud, der kun består af ét børnehus
o Et fravalg skal ske på baggrund af en dialog med de
øvrige forældre i dagtilbuddet, sådan at det sikres, at
forældrene får mulighed for at tilkendegive deres ønsker
og blive hørt forud for forældrebestyrelsens eventuelle
beslutning om at fravælge frokostordningen
 Det gælder: Byparkens Vuggestue, Børne Biksen,
Mariasøstrenes Børnehus, Kilen Børnehave,
Kirkeby Børnehus, Ollerup Børnehus,
Rantzausminde Børnehave samt Tved Børnehave
o I børnehuse med igangværende frokostordning til alle
børn kan forældrebestyrelsen vælge at beslutte om
ordningen skal fortsætte, uden forudgående dialog med
forældrene
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Det gælder: Byparkens Vuggestue og Kirkeby
Børnehus
Et flertal af forældrene i det enkelte børnehus i et dagtilbud med
mere end ét børnehus kan fravælge den kommunale
frokostordning
o Det gælder: Børnegården Byparken, Byen, Børnebyøster,
Børneøen Tåsinge, Norddalen, Nordkaperen, Ovinehøj,
Stæreby, Troldehøj, Vesterlunden samt Østerland
Beslutningen om et eventuelt fravalg af den kommunale
frokostordning i det enkelte børnehus træffes af et simpelt flertal
blandt alle forældrene med børn i børnehuset / aldersgruppen i
børnehuset
o Et fravalg forudsætter, at mere end 50% af alle forældre
aktivt fravælger frokostordningen for, at beslutningen er
gyldig
Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i børnehuset /
aldersgruppen i børnehuset
Stemmer afgives skriftligt og den enkelte forældre skal sikres
anonymitet
o Eksempel på stemmeseddel kan ses på:
http://intranet.svendborg.dk/b%c3%b8rn+og+unge/dagti
lbud/frokostordning/fravalg+af+frokostordning
Forældre der ikke tilkendegiver et fravalg indgår ikke i andelen af
forældre, der ønsker at fravælge den kommunale frokostordning
(= ja, tak til mad)


•

•

•
•

•

Oplysning om eventuelt fravalg
•

•
•

Det er dagtilbudslederens ansvar, at der gives mulighed for
fravalg af det kommunale frokostmåltid i alle dagtilbud og at
sikre at valgresultat tilgår Skole og Dagtilbud
o Eksempel på opslag med oplysninger om forestående
mulighed for fravalg kan ses på:
http://intranet.svendborg.dk/b%c3%b8rn+og+unge/dagti
lbud/frokostordning/fravalg+af+frokostordning
Resultatet af afstemningen sendes pr. mail til: bu@svendborg.dk,
hvorefter der fremsendes kvitteringsskrivelse
Sidste frist for tilbagemelding er 26. november 2010

Hel- eller delvis produktion i dagtilbuddets
køkken eller køb af mad fra ekstern
leverandør
•
•

Der er mulighed for at etablere frokostordninger enten ved at
producere maden i det enkelte børnehus på det niveau, som
køkkenet er registreret til hos Fødevarestyrelsen
Eller ved at købe maden fra ekstern leverandør

Køkkenfaciliteter
•

Køkken i dagtilbud kan anvendes til det formål, som det kan
godkendes til, fx:
o Modtagekøkken
o Anretterkøkken
o Produktionskøkken
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•
•
•

Der er afsat økonomiske midler i 2011, der muliggør en
opgradering af de fleste køkkener til anretterfunktion
Forældre kan ikke kræve at få et køkken godkendt på et højere
niveau, fordi man vil tilbyde en bestemt frokostordning
Fødevarestyrelsen stiller krav om, at der udføres egenkontrol
vedrørende hygiejne- og fødevaresikkerhed

Køkkenmedarbejder
•
•
•

Løn til køkkenmedarbejder indgår i den samlede budget for
frokostordningen
Dagtilbudslederen står for ansættelsesforholdet
Køkkenmedarbejdere skal have godkendt hygiejnekursus

Kan personalet spise med?
•
•

Ansatte kan spise med i det omfang der indgås aftale med
dagtilbudslederen
Ansatte beskattes af måltider, serveret for ansatte i dagtilbud, jf.
afgørelse i Skatterådet af 21. september 2010

Tilsyn
•

Svendborg Kommune skal i henhold til lovgivningen føre tilsyn
med alle dagtilbud og vil på tilsynsbesøg sikre at ovenstående
forhold er i orden, især at madens kvalitet og forhold vedrørende
hygiejne og egenkontrol bliver overholdt

Vil du vide mere?
Politiske sagsfremstillinger, henvisning til lovgivning, Fødevarestyrelsens
krav til hygiejne og egenkontrol m.v. kan ses ved at følge link nedenfor:
http://intranet.svendborg.dk/b%c3%b8rn+og+unge/dagtilbud/frokostor
dning

Svendborg, den 8. november 2010

Birgit Lindberg
Dagtilbudschef
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