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Information vedrørende fravalg af frokostordning
Kære forældre
Tiden nærmer sig for det kommende fravalg af frokostordning i Lejre Kommunes
børnehaver. I forældre skal vælge, om børnene i børnehaven skal have fælles
frokostordning gældende fra 1. august 2020.
Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har besluttet, at frokostordningen skal
være en del af dagtilbudsydelsen for de 0-2-årige i kommunens vuggestuer, men
ikke i kommunens børnehaver. Dette betyder, at frokostordningen ikke kan
fravælges i vuggestuerne men kan fravælges i børnehaverne.

Hvad stemmer vi om?
Frokostordningen omfatter et sundt frokostmåltid jf. dagtilbudslovens § 16.
Taksten for frokostordningen er i 2019 749 kr. pr. måned i 11 måneder.
Ordningen er fuldt forældrefinansieret. Reglerne om fripladstilskud og
søskendetilskud gælder også betalingen for frokostordningen.

Selve afstemningen
Det er forældrene i den enkelte institution, der beslutter om børnehaven skal
indføre frokostordningen. Det sker ved en anonym afstemning blandt
forældrene. Det er kun forældre med børn i Lejre Kommunes børnehaver, der
kan stemme, og der afgives én stemme pr. barn i børnehaven.
Der skal være et såkaldt simpelt flertal af forældre, der stemmer nej til
frokostordningen for, at den ikke bliver indført i børnehaven. Med et simpelt
flertal af forældre menes, at over halvdelen af alle forældre med børn i enheden
skal fravælge frokostmåltidet for, at beslutningen er gyldig.
Ved stemmelighed er frokostordningen således ikke fravalgt.
Bemærk derfor, at det er vigtigt, at I husker at stemme, da en blank stemme
tæller som et ja.
Afstemningsresultatet vil være gældende i to år, hvorefter der skal afholdes en
ny afstemning.
Sidste frist for afgivelse af stemme er fredag den 30. august 2019 kl.14.
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Spørgsmål?
Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte områdelederen eller den
pædagogisk leder i jeres barns børnehave.
Venlig hilsen
Personalet i dit barns institution
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Principper for frokostmåltid i Lejre Kommune
I Lejre Kommune er der i forbindelse med lovens vedtagelse i 2010 besluttet en
række principper for frokostmåltidet, fx:
-

at frokostmåltidet så vidt muligt produceres i eget dagtilbud (afhængig af
køkkenets standard og muligheden for renovering)

-

at frokostkategorien så vidt muligt er "Smør selv med lune retter. De lune
retter tilberedt fra bunden".

-

at råvarerne så vidt muligt er økologiske. Heri indgår også en vurdering
af økonomien.

-

at et dagtilbud eventuelt kan producere frokost til et eller flere andre
dagtilbud i nærheden (stordrift).

-

at forældrebestyrelsen/forældrene i en enhed får mulighed for
at fravælge frokostmåltidet hvert andet år.

-

at frokost for de 0 – 2-årige i vuggestue fortsat indgår som en del af
dagtilbudsydelsen og således ikke kan fravælges.

-

at Kommunalbestyrelsen ikke yder tilskud til frokostmåltidet.

-

at det enkelte dagtilbud selv ansætter personale til at forestå
frokostmåltidet.

-

at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetence til administrationen til
behandling af ansøgninger om fritagelse pga. lægedokumenteret allergi
eller anden sygdom.

-

at den maksimale pris som forældre skal betale for forældrearrangerede
frokostordninger, svarer til den til enhver tid gældende takst for Lejre
Kommunes frokostmåltid.
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Fakta om lovgivningen –
dagtilbudsloven § 16


Kommunen skal tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitution
alle hverdage.



Kommunalbestyrelsen kan beslutte at frokostmåltidet kan gives som en
del af dagtilbudsydelsen eller kan gives uden for dagtilbudsydelsen.



Hvis tilbuddet gives uden for dagtilbudsydelsen kan et flertal af
forældrene fravælge ordningen.



Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for forældrenes fravalg.



Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst én gang om
året give mulighed for fravalg af frokostmåltidet.



Kommunalbestyrelsen skal forud for fravalg af frokostordning oplyse
forældrene om kommunens forventede takst for et sundt frokostmåltid.



Forældrebestyrelser kan etablere en forældrearrangeret frokostordning.



Kommunens frokostordning er omfattet af reglerne om søskende- og
fripladstilskud.

