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Forespørgsel
Enhedslisten ønsker med 10-dages forespørgslen, at få to spørgsmål belyst:
1) Vil der i alle dagtilbud/ afdelinger være en mulighed for forældre til
selv at vælge en madpakkeløsning med selvvalgt kost sammensætning for deres barn?
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2) Kan denne valgmulighed også gælde i de afdelinger hvor flertallet af
forældre har tilvalgt en fælles madordning.
Svar på forespørgsel
1) Dagtilbudsloven fastslår, at alle børn i kommunale og selvejende
dagtilbud samt privatinstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid.
Der er i bestyrelserne eller via forældreafstemning mulighed for
samlet set at fravælge en fælles frokostordning for hele dagtilbudsafdelingen.
I de dagtilbudsafdelinger hvor forældrene har stemt nej til det kommunale frokostmåltid, skal alle børn selv have en madpakke med
hjemmefra.
Forældrene sammensætter hermed selv madpakken til deres børn.
2) Frokostordningen kan jf. Dagtilbudsloven ikke fravælges på individniveau. Det skyldes blandt andet, at kostordningen er en integreret
del af den pædagogiske praksis i de dagtilbud, hvor forældrene har
stemt ja. De fælles måltider er en del af børnenes læring og fællesskab.
I de dagtilbud, hvor forældre har valgt, at der skal være en kommunal frokostordning, kan et barn kun undtages frokostordningen, hvis
barnet har et særligt behov for en lægeordineret diæt. Det er op til
dagtilbudslederen at vurdere, om diæten kan efterleves i frokostordningen. Er det ikke muligt at efterleve en lægeordineret diæt, kan
barnet fritages fra det kommunale frokostmåltid og medbringe en
madpakke.
Det betyder dermed også, at et barn ikke kan fritages ordningen og
dermed forældrebetalingen af det kommunale frokostmåltid, hvis der
ikke er tale om en lægeordineret diæt, selvom forældrene ønsker en
selvvalgt kostsammensætning til deres barn, som dagtilbuddet ikke
kan tilbyde.
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Det er en lokal beslutning, om forældrene må tage en madpakke
med til deres barn med en selvvalgt kostsammensætning i dagtilbudsafdelinger med den kommunale frokostordning, men de kan ikke fritages betalingen til det kommunale frokostmåltid.
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