Retningslinjer for ”sundt frokostmåltid” i alle 0-6 års dagtilbud.
Dagtilbudslovens § 16a stk. 1, 2 og § 16b1 angiver de overordnede regler for kommunale
frokostordninger i 0-6 års dagtilbud (i følgende tekst betegnes som ”dagtilbud”)
På baggrund af lovens angivelser er følgende retningslinjer gældende for Faxe Kommunes 0-6 års
dagtilbud:
A. Alle dagtilbud følger samme retningslinje og principper for ”sundt frokostmåltid”, herunder
dagtilbud med skovtursordninger og skærmede grupper.
B. Alle dagtilbud fastsætter deres egen kostpolitik i samarbejde med forældrebestyrelsen.
Kostpolitikken skal tage udgangspunkt den fælleskommunale politik ”Mad, måltider og
bevægelse”2. Af dagtilbuddenes kostpolitikker skal det fremgå hvorledes dagtilbuddet
sikrer, at alle børn dagligt får et ”sund frokostmåltid”.
C. Det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid leveres af ekstern leverandør og anrettes
og serveres i dagtilbuddet. Frokosten er sammensat af fødevaregrupper der lever op til
Fødevarestyrelsens anbefalinger3 til den aktuelle aldersgruppe og som udgangspunkt
består den af ca. 50 % økologiske fødevarer.
D. Det kommunale tilbud består af følgende ressourcemodel til køkkenpersonale og afledte
driftsomkostninger:
a. Alle dagtilbud tilføres ressourcer til ansættelse af køkkenpersonale beregnet på
antal af børn udfra beregningsmodel vedlagt som bilag 1
b. Afledte driftsomkostninger til forbrugsafgifter og affaldshåndtering beregnet pr
børnegruppe i dagtilbuddene fremgår af samme bilag 1
E. Køkkenpersonalet eller den/de medarbejdere der dagligt håndterer fødevarerne til
frokostmåltidet, skal have den lovmæssige hygiejne-uddannelse og varetage
hygiejnekontrollen jvnf gælden lovgivning og Fødevarestyrelsens anvisninger.
Dokumentation for hygiejnekontrollen skal være offentlig tilgængelig og synlig i
dagtilbuddet. Alternativt skal den offentliggøres på dagtilbuddenes hjemmeside
F.

Alle dagtilbud tilbydes en kommunal frokostordning jvnf. Beskrivelsen i ad. C4.
Fagforvaltningen udsender en skriftlig forespørgsel til forældrebestyrelserne i november i lige
år (første gang i 2010). Forældrebestyrelserne skal inden den 1. februar i ulige år (første
gang i 2011) skriftligt meddele fagforvaltningen, hvorvidt dagtilbuddet ønsker at benytte
tilbuddet om den kommunale frokostordning, eller om det sunde frokostmåltid
tilbydes/sikres på anden måde. Forældrebestyrelsen skal sikre, at afgørelsen bygger på et
forældreflertal. Aldersintegrerede dagtilbud kan vælge at indfører frokostordningen i en
aldersopdelt afdeling, feks. I vuggestueafdelingen i et 0-6 års dagtilbud. Afgørelsen skal, i
sådanne tilfælde, bygge på et forældreflertal i pågældende afdeling.

G. Ønsker forældregruppen i et dagtilbud eller i en afdeling i et dagtilbud, på baggrund af en
flertalsbeslutning blandt forældrene, at udtræde af den kommunale frokostordning, kan
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aftalen opsiges med op til 6 måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal
fremsendes skriftligt til fagforvaltningen og være underskrevet af forældrebestyrelsen i
pågældende dagtilbud.
H. Frokostordningen skal i udgangspunktet tilbydes alle indskrevne børn i dagtilbuddet. Såfremt
et barns helbredsmæssige problemer eller allergiske reaktioner kræver særlige kosthensyn,
der ikke kan tilbydes eller håndteres i dagtilbuddets frokostordning, kan forældrene, på
baggrund af en lægeerklæring, ansøge om undtagelse fra frokostordningen. Ansøgningen
om dispensation, vedlagt lægeerklæring, skal sendes til fagforvaltningen, som træffer
afgørelsen. Skema til dispensationsansøgning ligger på Faxe Kommunes hjemmeside.
I.

Såfremt forældrebestyrelsen beslutter at tilrettelægge en ”forældrearrangeret
frokostordning”5 skal denne leve op til rammerne for den kommunale frokostordning:
a. Taksten for forældrebetalingen for den forældrearrangerede frokostordning må ikke
overstige taksten for den kommunale frokostordning.
b. Gældende lovgivning for hygiejne og egenkontrol skal overholdes.
c. Sammensætningen af fødevarer skal leve op til Fødevarestyrelsens anvisninger
d. Minimum 50 % af fødevarerne skal være økologiske.
e. Rammerne for til og fravalg for den enkelte familie skal fremgå, herunder
opsigelsesvarsel.
Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem de forældre der står for ordningen (ofte
forældrebestyrelsen) og dagtilbudslederen om, hvordan ovenstående punkter a-e
overholdes. Såfremt forældrebestyrelsen indgår aftale med en privat leverandør skal der
foreligge en skriftlig aftale/kontrakt med denne. Denne type aftaler baserer sig på en
privatretlig aftale mellem feks. en gruppe forældre og leverandøren. Faxe Kommune
varetager de administrative opgaver der er forbundet med frokostordningens
takstopkrævning af forældrebetalingen

J.

Forældrebetalingen for den kommunale frokostordning vil i 2011 være 460 kroner pr. mdr. til
finansiering af personaleressourcer og råvarer. Der ydes fripladstilskud til den kommunale
frokostordning og den forældrearrangerede frokostordning og der tilbydes søskenderabat til
den kommunale frokostordning jvnf. gældende lovgivning. Taksten for frokostordningerne
opkræves på særskilt girokort og vil fremadrettede benævnes ”Frokost takst”

Godkendt af byrådet, Faxe Kommune, den 14. oktober 2010.

Ansvarlig afdeling:
Børn, Familie og Uddannelse, sekretariatet. Kathrine Ersted Sørensen
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