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Punkt 1: Godkendelse af referat
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat
Ændring af sag 5 om Imødekommelse af forældreønske om skolegangsudsættelse
(OKJ)
Rådmanden ønsker, at rådmandsindstillingen ændres til en byrådsindstilling. Ikke som et
baggrundsnotat til rådmanden.
Bemærkninger til indholdet:
• at forældrenes ønske om skoleudsættelse som udgangspunktet efterkommes. Der
skal altid være en individuel konkret vurdering
• Samtidig skal der være et servicetjek af vores praksis.
• Skal være klar til næste skoleår 2021/2022.
• Der kan hentes inspiration fra Randers Kommune (erfaringerne er at der er færre
børn som bliver skoleudsat)
• Skal fremsendes hurtigst muligt.
(HvB følger op med OKJ)
Med denne bemærkning blev referatet godkendt.

Punkt 2: Status på SFO (OKJ)
Tid: 15 min. Deltagere: Marianne Holst Nielsen og Hans Sloth Kristoffersen

Beslutning for Punkt 2: Status på SFO (OKJ)
Forvaltningschef Ole Kiil har sat punktet på dagsordenen med henblik på at give en
status på SFO i Aarhus Kommune. Forud for arbejdet med en ny fritidspædagogisk
vision blev det på rådmandsmødet den 19. maj 2020 besluttet, at rådmandsmødet før
sommerferien skal have en status på SFO i Aarhus Kommune. En status, der både
beskriver lovgivning, organisering, struktur og rammer for pædagogisk indhold. 2.
Indstilling om, at:
• Vedlagte status tages til efterretning
Marianne Holst Nielsen og Hans Sloth Kristoffersen deltog og præsenterede sagen.
Der var blandt andet følgende bemærkninger:
• Om SFO-forældreråd: Ud af samtlige folkeskoler (inkl. specialskoler men ekskl.
heldagsskoler) har 9 skoler ikke et SFO forældreråd. I 2017 var det 17 skoler. Der
er fuldt op overfor dem alle.
• Indskrivningsandelen er steget siden 2015 på alle klassetrin.
• Mål og indholdsbeskrivelse bliver revitaliseret frem mod foråret 2021. Blandt
andet de faglige organisationer og elevrådene inddrages. Emnet anvendes som
case på kurset for elevråd. Sag til rådmandsmødet i oktober og høring hen over
julen.
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• Temaer for FU skal gerne afspejles sig i SFO / Visionen skal udmøntes i SFO.
Beslutninger:
• Der er potentiale til at skabe en stærkere vision. Der skal stå mere om
fællesskabet.
• Der skal være opmærksomhed på udviklingen i antallet af ledere
med pædagogfaglig baggrund.
• Der er ikke brug for en fælles model for alle SFO-forældreråd, men det skal
undersøges, om forvaltningen kan understøtte mere. Åben skole og forankring i
lokalsamfundet er nøgleord.
• Høringsperioden skal være 3 uger.
• Byrådssagerne om FU og SFO skal gerne ramme Byrådet parallelt i marts.
• Rådmanden ønsker en kort beskrivelse af normeringerne i SFO. Herudover skal
der tilføjes udvalgte nøgletal og fremmødetal. Samt en beskrivelse af den
økonomiske tildelingsmodel. Det skal afdækkes om forældrebetalingen
prisreguleringer.
• Med disse bemærkninger blev orienteringen taget til efterretning.
(OKJ følger op)

Punkt 3: Bevægelse i folkeskolen som en del af en
varieret skoledag (OKJ)
Tid: 20 min. Deltagere: May-Britt Kullberg og Katrine Lindgaard

Beslutning for Punkt 3: Bevægelse i folkeskolen som en
del af en varieret skoledag (OKJ)
Rådmanden har bedt om en status, der beskriver de indsatser og samarbejder, der er i
gang i MBU jf. lovkravet om bevægelse som en del af en varieret skoledag. Denne status
skal danne afsæt for at drøfte handlemuligheder i forhold til arbejdet med og
understøttelsen af bevægelse på de aarhusianske skoler.
Indstilling om:
• at status på bevægelse i den aarhusianske folkeskole drøftes. Herunder
rådmandens ambitionsniveau i forhold til, om der er behov for en styrkelse af
folkeskolernes arbejde med bevægelse, og hvilken understøttelse fra
fællesfunktionerne det i givet fald kalder på – begge dele inden for de nuværende
budgetmæssige rammer.
May-Britt Kullberg (MBK) og Katrine Lindgaard (KL) deltog. MBK præsenterede sagen.
KL holdte et oplæg. Særligt de ældste elever oplever at bevægelse ikke er en del af
skoledagen.
Der er umiddelbart en positiv udvikling i 2020 (de nyeste tal er netop kommet).
Skoleglæde.nu er et koncept til at integrere bevægelse i dagligdagen. Det kunne være et
tilbud til udvalgte skoler. Brug for at stilladsering af nye gode vaner.
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Beslutninger:
Indspark til det videre arbejde:
• Potentiale i at få Bevæg dig for livet til dels at blive mere bredt funderet og dels til
at rejse midler til initiativer, som vi kan præsentere for skolerne fx via åbne skole
og civilsamfundet. Herunder samarbejde med DGI og DIF. Løftestang for en
ambitiøs fondsansøgning evt. sammen med dagtilbud.
• Indsatsen for bevægelse skal ikke være ved siden af undervisningen men
integreres.
• Opmærksomhed på om skoleglæde.nu er den rigtige løsning. Herunder ønsker
rådmanden at kende den eventuelle udgift.
• Opmærksomhed på at positive erfaringer fra corona-krisen fastholdes.
• Der skal være en status på emnet på et rådmandsmøde i 3. kvartal.
• Det skal afklares, hvornår der er møde ml. DGI og DIF og rådmanden (HvB følger
op)
• Med disse bemærkninger godkendte rådmanden indstillingen.
(OKJ følger op)

Punkt 4: Erfarings- og vidensopsamling efter COVID-19
(HBL)
Tid: 10 min. Deltagere: Betina Holk Jensen

Beslutning for Punkt 4: Erfarings- og vidensopsamling
efter COVID-19 (HBL)
Da Danmark blev lukket ned og efterfølgende gradvist åbnet igen som følge af COVID-19
ændrede det på måden, som vi kunne skabe læring, udvikling og trivsel for børnene og
de unge, såvel som det ændrede på den måde vi arbejdede på. Mange gode erfaringer
er gjort i perioden. Vi skal tage den bedste læring fra COVID-19 perioden med videre til
den ”normale” hverdag. Derfor har chefteamet i Børn og Unge besluttet at vi skal
erfarings- og vidensopsamle i Børn og Unge.
Indstilling om,
• At tids- og procesplan for erfarings- og vidensopsamlingen efter COVID-19 drøftes
og tages til efterretning.
Betina Holk Jensen deltog. HBL præsenterede sagen.
Beslutninger:
• Opmærksomhed på:
◦ Erfaringer udover de nævnte fx ift. lovgivning.
◦ Børn og unges digitale forbrug under krisen - erfaringer skal anvendes
i §17,4 udvalget.
◦ Erfaringerne skal gerne understøttes af kvantitative data.
◦ De mindre positive erfaringer.
• Overvejelser om rammen for anbefalingerne.
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• Ny sag til rådmanden i 3. kvartal. Det skal overvejes om udvalget skal orienteres.
• Med disse bemærkninger deltog rådmanden tog orienteringen til efterretning.
(HBL følger op)

Punkt 5: Erstatningsbyggeri af dagtilbudsafdeling på
Louisevej (HP)
Tid: 5 min. Deltagere: Jacob Beuschau og Henrik Rudfeld

Beslutning for Punkt 5: Erstatningsbyggeri af
dagtilbudsafdeling på Louisevej (HP)
Forslaget er sat på dagsordenen med henblik på en gennemgang af indstillingen, forud
for byrådsbehandlingen.
Indstillingen godkendes,
• At (1) indstillingen om erstatningsbyggeri af dagtilbudsafdeling gennemgås og
drøftes på rådmandsmødet.
Jacob Beuschau og Henrik Rudfeld deltog.
Beslutninger:
• Kortmateriale tilføjes til indstillingen, hvis det er udarbejdet.
• Det skal tilføjes: at børnene kan blive i samme dagtilbud. Anvisning af børn til
afdelingen på Gudrunsvej vil blive udfaset frem mod at afdelingen skal lukke.
• Formulering om 30 pct. reglen: Det skal præciseres om vi har ansøgt om
dispensation.
• Til brug for magistratsmødet og byrådsmødet (både sag 5 og 6): Det skal fremgå
af rådmandens bemærkninger, at vi kigger på hele distriktet på en gang, men at de
to indstillinger præsenteres hver for sig. Herudover skal der være pointer om 30
pct. ansøgning
• Opmærksomhed på at inddrage dagtilbudslederne i processen.
• Der skal kommunikeres efter magistratsmødet.
• Med disse bemærkninger godkendte rådmanden indstillingen.
(HP følger op)

Punkt 6: Dagtilbudsbyggeri i Åbyhøj, Brabrand og Malling
(HP)
Tid: 10 min. Deltagere: Jacob Beuschau og Henrik Rudfeld

Beslutning for Punkt 6: Dagtilbudsbyggeri i Åbyhøj,
Brabrand og Malling (HP)
Forslaget er sat på dagsordenen med henblik på en gennemgang af indstillingen, forud
for byrådsbehandlingen.
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Indstilling om:
• At (1) indstillingen om klimavenligt dagtilbudsbyggeri i Åbyhøj, Brabrand og Malling
gennemgås og drøftes.
Jacob Beuschau og Henrik Rudfeld deltog.
Beslutninger.
• Formuleringen om Uvedkommende for MBU… skal tages ud.
• Kommunikation efter behandlingen i Magistraten.
• Opmærksomhed på rådmandens møde i Malling, der skal skrives et
baggrundsnotat.
• Med disse bemærkninger godkendte rådmanden indstillingen.
(HP følger op)

Punkt 7: Eventuelt
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt
• HM orienterede om en henvendelse fra JP.
• Birgitte Østergaard Lykke orienterede om anvendelsen af værnemidler blandt
pædagogisk personale (notat lagt på 30. juli kl. 9.14). Der er ikke en generel
retningslinje, men i stedet en konkret individuel vurdering. (BØL følger op)
• SHJ orienterede om udfordringer med bookinger busbilletter (HvB følger op)
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Emne
Til

Det kommunale frokostmåltid i dagtilbud
– afstemning blandt forældre.
Rådmanden

17. juni 2020
Side 1 af 3

1. Hvorfor fremsendes forslaget?

BØRN OG UNGE

På baggrund af en henvendelse fra Dagtilbudslederforeningen i Aarhus og
Århus Forældreorganisation til Rådmanden i efteråret 2019 fremsendes
hermed udkast til byrådsindstilling med forslag om ændringer af principper
for afstemning om det kommunale frokostmåltid i dagtilbud.

Pædagogik og Forebyggelse
Aarhus Kommune

Baggrund
Siden 2008 har udgangspunktet i Dagtilbudsloven været, at alle børn i kommunale, selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner skal tilbydes et
sundt frokostmåltid.
Den 22. september 2010 vedtog Aarhus Byråd en indstilling omhandlende
principperne for organisering af frokostmåltidet og andre madordninger fra 1.
januar 2011.
Byrådet besluttede at tilbyde det sunde frokostmåltid udenfor dagtilbudsydelsen mod en særskilt betaling ud over den normale forældrebetaling som
en frokosttakst. I Aarhus Kommune finansieres frokostordningen således via
frokosttaksten.
Hvert andet år er der mulighed for fravalg af frokostordningen i dagtilbuddene. Fravalget kan foretages på afdelingsniveau, men ikke på individniveau. I
dagtilbud med én afdeling har dagtilbudsbestyrelsen kompetencen til at beslutte om frokostmåltidet skal tilbydes eller fravælges. I dagtilbud med flere
fysisk adskilte afdelinger er det forældrene i de enkelte afdelinger, som træffer beslutning om eventuelt fravalg af det kommunale frokostmåltid.
Der skal foretages en afstemning i hver afdeling, og der er én stemme pr.
barn. Lovgivningen foreskriver, at et flertal af stemmer afgør, om der skal
ske et fravalg. Med et flertal i denne afstemning menes, at hvis over halvdelen af de mulige stemmer, ikke ønsker det kommunale frokostmåltid, er det
et fravalg af frokostmåltidet.
Ifølge Aarhus Kommunes gældende principper i aldersintegrerede afdelinger
skal der i dagtilbud med flere afdelinger som udgangspunkt afholdes et valg
forud for selve valget om frokostordningen. Det forudgående valg skal afgøre om afstemningen af frokostordningen skal gennemføres aldersopdelt for
hhv. de 0-2-årige og de 3-5-årige.

Fællesfunktionen, Sektion 2
Grøndalsvej 2
8260 Viby J
Direkte telefon: 51 57 51 29
Direkte e-mail:
milk@aarhus.dk
Sag: 20/030615-1
Sagsbehandler:
Mia Lundby Kragelund
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2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?
På baggrund af forslag fra Dagtilbudslederforeningen i Aarhus og Århus
Forældreorganisation bedes rådmanden tage stilling til:
- Om byrådsindstillingen vedr. principper for det kommunale frokostmåltid i dagtilbud kan godkendes.

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?
Forslaget indebærer en ændring af de nuværende principper for afstemningen af det kommunale frokostmåltid i dagtilbud.
Principperne for organiseringen af frokostmåltidet er vedtaget af byrådet,
hvorfor en ændring af principperne skal godkendes af byrådet. Der er dermed udarbejdet en byrådsindstilling (Læs bilag 1), der forventes byrådsbehandlet i august/september måned 2020.
Et af principperne ved afstemningen af den kommunale frokostordning er, at
dagtilbud med flere afdelinger, der er aldersintegrerede, som udgangspunkt
skal afholde to afstemninger.
-

Afstemning 1: Forældrene vælger, om de ønsker, at frokostvalget
skal deles op i alder.

-

Afstemning 2: Den egentlige afstemning, hvor forældrene vælger,
om de ønsker, der skal være et frokostmåltid i dagtilbudsafdelingen.

Århus forældreorganisation og Dagtilbudslederforeningen i Aarhus har stillet
forslag om, at afstemning 1, vedr. et aldersopdelt valg, ændres fra at være
obligatorisk til at være en beslutning dagtilbudsbestyrelsen kan træffe.
Århus Forældreorganisation og Dagtilbudslederforeningen peger på følgende fordele ved en ændring af afstemningsproceduren:
-

Forældrene skal kun forholde sig til én afstemning.
Det skulle gerne medføre mindre forvirring hos forældrene større fokus på den egentlige afstemning.
Spare administrationstid blandt det pædagogiske personale og ledere i dagtilbuddene.

En ændring af, at der fremadrettet ikke skal foretages en afstemning om et
aldersopdelt valg vil medføre følgende ulempe:
- Forældrenes indflydelse på afstemningen vil blive ændret. I dag har
barnets forældre direkte indflydelse på om afstemningen skal være
aldersopdelt eller ej. Forslaget placerer dette valg hos dagtilbudsbestyrelsen.

17. juni 2020
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4. Videre proces og kommunikation
Hvis byrådsindstillingen godkendes, sendes den videre til Borgmesterens
afdeling og indstilles til byrådet.

17. juni 2020
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Indstilling
Til

Aarhus Byråd via Magistraten

Fra

Børn og Unge

Dato

5. august 2020

Principper for det kommunale frokostmåltid
i dagtilbud
1. Resume
I 2010 vedtog Aarhus Byråd en indstilling som omhandler
principperne for den fremtidige organisering af frokostmåltidet i dagtilbud fra 1. januar 2011.
Siden 2008 har udgangspunktet i Dagtilbudsloven været,
at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid.
Hvert andet år er der mulighed for fravalg af frokostordningen via en afstemning blandt forældrene i den enkelte
dagtilbudsafdeling. Et af principperne ved afstemningen af
den kommunale frokostordning er, at dagtilbud med flere
afdelinger, der er aldersintegrerede, som udgangspunkt
skal afholde to afstemninger.
-

Afstemning 1: Forældrene vælger, om de ønsker, at
frokostvalget skal deles op i alder.

-

Afstemning 2: Den egentlige afstemning, hvor forældrene vælger, om de ønsker, der skal være et
frokostmåltid i dagtilbudsafdelingen.

Århus Forældreorganisation og Dagtilbudslederforeningen i
Aarhus har stillet forslag om, at afstemning 1, vedr. et aldersopdelt valg, ændres fra at være obligatorisk til i stedet
at være en beslutning dagtilbudsbestyrelsen kan træffe.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) principperne for afstemning om det kommunale frokostmåltid blandt forældre vedr. aldersopdelt
valg ændres til følgende:

Klik her for at angive tekst.
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”I dagtilbud med flere afdelinger, afgøres det af
dagtilbudsbestyrelsen, om afstemningen af det
kommunale frokostmåltid, i aldersintegrerede afdelinger, skal foretages for hele afdelingen, eller om
afstemningen skal deles op i alder, så forældre til
børn i vuggestuen stemmer om et tilbud i vuggestuen, og forældre til børn i børnehaven stemmer om
et tilbud i børnehaven.”
3. Baggrund
Århus Forældreorganisation og Dagtilbudslederforeningen i
Aarhus har sammen henvendt sig til Rådmand Thomas
Medom med et ønske om at ændre principperne for afstemning om det kommunale frokostmåltid vedr. aldersopdelt valg, så der fremadrettet kun foretages én obligatorisk afstemning hvert andet år blandt forældre med børn i
dagtilbud.
Principperne for organiseringen af frokostmåltidet er vedtaget af byrådet, hvorfor en ændring af principperne skal
godkendes af Byrådet.
Historisk tilbageblik
Den 22. september 2010 vedtog Aarhus Byråd, med udgangspunkt i en lovændring af Dagtilbudsloven d. 4. juni
2010, en indstilling som omhandler principperne for den
fremtidige organisering af frokostmåltidet og andre madordninger i dagtilbud fra 1. januar 2011. 1
Udgangspunktet i Dagtilbudsloven er, at alle børn i kommunale, selvejende- og private daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid. 2
Byrådet besluttede i 2010 at tilbyde det sunde frokostmåltid udenfor dagtilbudsydelsen mod en særskilt betaling ud
over den normale forældrebetaling - en frokosttakst. I

1

http://aak-notes-

arkiv/DAOS/JOUR0102.NSF/main.html?open&id=C125711F0048D96EC12577900
024A996&doctype=dagpkt
2

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212438)

Klik her for at angive tekst.
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Aarhus Kommune finansieres frokostordningen således via
frokosttaksten.
Hvert andet år er der mulighed for fravalg af frokostordningen. Ifølge Dagtilbudsloven kan fravalget foretages på
afdelingsniveau, men ikke på individniveau.
I dagtilbud med én afdeling kan dagtilbudsbestyrelsen beslutte, om frokostmåltidet skal tilbydes eller fravælges. I
dagtilbud med flere afdelinger foretages en afstemning om
fravalg af frokostmåltidet blandt forældrene. Lovgivningen
foreskriver, at et flertal af stemmer afgør, om der skal ske
et fravalg. Der er én stemme pr. barn. Med et flertal i
denne afstemning menes, at hvis over halvdelen af de mulige stemmer, ikke ønsker det kommunale frokostmåltid,
er det et fravalg af frokostmåltidet. Stemmer flertallet ja
til frokostordningen, skal kommunen sørge for en frokostordning. Stemmer flertallet nej til den kommunale frokostordning, skal forældrene selv sørge for frokost til deres
barn.
Ifølge de gældende principper i aldersintegrerede afdelinger skal der i dagtilbud med flere afdelinger som udgangspunkt afholdes et valg forud for selve valget om frokostordningen. Det forudgående valg skal afgøre om
afstemningen af frokostordningen skal gennemføres aldersopdelt for hhv. de 0-2-årige og de 3-5-årige.
4. Effekt
Nedenfor skitseres udfordringerne ved den nuværende organisering af afstemningen om det kommunale frokostmåltid. Ligeledes skitseres hvilken effekt det kan forventes, at en ændring af princippet om aldersopdelt valg vil
medføre.
De udfordringer, der ifølge dagtilbudslederforeningen og
forældreorganisationen er ved den nuværende organisering af afstemningen om det kommunale frokostmåltid, er
følgende:
-

Formidlingen til forældrene om, hvorfor der skal foretages afstemning om en aldersopdelt afstemning,
er udfordrende. Forældrene er mange steder ufor-
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stående overfor muligheden for at differentiere mellem alder.
-

Forældrene skal forholde sig til to afstemninger.

-

Det er et stort bureaukratisk og administrativt arbejde at skulle gennemføre to afstemninger blandt
forældrene.

Effekten af at ændre princippet, så udgangspunktet er, at
der ikke skal foretages en afstemning om et aldersopdelt
valg er følgende:
-

Forældrene skal kun forholde sig til én afstemning.

-

Det vil skabe mindre forvirring blandt forældrene og
fokus rettes dermed på beslutningen om den kommunale frokostordning.

-

Det vil lette den administrative opgave for det pædagogiske personale og lederne i dagtilbuddet samt
i det administrative fællesskab.

Dagtilbudslovens ændring i 2010, til en mere fleksibel frokostordning, skulle give forældrene mulighed for at fravælge en frokostordning i dagtilbuddet. Der blev dermed
åbnet op for forældrenes indflydelse, hvilket formentlig
også er tanken bag det aldersdifferentierede valg.
Princippet om, at der fremadrettet ikke skal foretages en
afstemning om et aldersopdelt valg, vil betyde en ændret
forældreindflydelse. I dag har barnets forældre indflydelse
på om afstemningen skal være aldersopdelt eller ej. Forslaget placerer dette valg hos dagtilbudsbestyrelsen. Det
er dagtilbudslederens opgave, ud fra dagtilbudsbestyrelsens principper, at afgøre hvilken frokostordning, der tilbydes i den enkelte afdeling. Det er dermed også dagtilbudslederens opgave at oplyse hvilket tilbud, der er
praktisk muligt at gennemføre i den enkelte afdeling, både
set i forhold til, at en afdeling skal have samme tilbud, eller hvis tilbuddet skal aldersopdeles.
En opgørelse viser, at der ved afstemningen i efteråret
2018, kun var én ud af 315 dagtilbudsafdelinger, hvor
vuggestuen stemte ja til frokostmåltidet og børnehaven
stemte nej. Der findes ikke en opgørelse over antal afdelinger, hvor forældrene har stemt ja for et aldersopdelt
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valg af frokostordningen. Men tallet forventes ikke at være
betydeligt.
5. Ydelse
I forbindelse med lovændringen i 2010 blev der lagt op til,
at Kommunalbestyrelsen kunne beslutte, at forældrenes
afstemning om fravalg af frokostmåltidet kunne differentieres på aldersgruppe.
Byrådet besluttede 6. september 2010 følgende om frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011:
”En differentiering mellem aldersgrupper i aldersintegrerede institutioner skal være mulig. I dagtilbud med én aldersintegreret afdeling, afgøres det af bestyrelsen om der
skal være en differentiering af tilbuddet for hhv. de 0-2årige og de 3-5-årige. I dagtilbud med flere afdelinger,
skal der i aldersintegrerede afdelinger som udgangspunkt
foretages et aldersopdelt valg, såfremt dette ønskes af et
flertal af forældre til 0-2-årige i afdelingen, eller et flertal
af forældre til 3-5-årige i afdelingen. Ønskes dette ikke af
flertallet af forældrene til børnene i de to aldersgrupper,
foretages valget for hele afdelingen.”
Det betyder, at alle aldersintegrerede dagtilbudsafdelinger
skal afholde to afstemninger:
-

Afstemning 1: Forældrene vælger, om de ønsker, at
frokostvalget skal deles op i alder.

-

Afstemning 2: Den egentlige afstemning, hvor forældrene vælger, om de ønsker, der skal være et
frokostmåltid i dagtilbudsafdelingen.

Fra Århus Forældreorganisation og Dagtilbudslederforeningen i Aarhus er der et ønske om, at afstemning 1 ændres
fra at være obligatorisk til i stedet at være en beslutning
dagtilbudsbestyrelsen kan træffe.
Det er desværre ikke praktisk muligt at lægge de to afstemninger samtidigt, da forældrene skal stemme ud fra
et oplyst grundlag om, hvilken frokostordning de kan forvente. Der kan være tilfælde, hvor der eks. kan tilbydes
produktion af mad i afdelingen, hvis forældre til børnene i
både vuggestue og børnehave stemmer ja. Men hvis val-
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get skal foretages aldersopdelt, og eks. kun forældre til
børn i vuggestuen stemmer ja, vil det økonomisk pga. lavere børnetal ikke være muligt at tilbyde egenproduktion,
og dermed vil tilbuddet i stedet være eksternt leveret
mad.
Nyt princip vedr. afstemning om aldersopdelt valg
Forslag til ændring af det nuværende princip for afstemning om aldersopdelt valg ifm. afstemning om det kommunale frokostmåltid blandt forældre er:
”En differentiering mellem aldersgrupper i aldersintegrerede institutioner skal være mulig. I dagtilbud med én aldersintegreret afdeling, afgøres det af dagtilbudsbestyrelsen om der skal være en differentiering af tilbuddet for
hhv. vuggestue og børnehave.
I dagtilbud med flere afdelinger, afgøres det af dagtilbudsbestyrelsen, om afstemningen af det kommunale frokostmåltid, i aldersintegrerede afdelinger, skal foretages for
hele afdelingen eller om afstemningen skal deles op i alder, så forældre til børn i vuggestuen stemmer om et tilbud i vuggestuen, og forældre til børn i børnehaven
stemmer om et tilbud i børnehaven.”
5. Organisering
Den kommende afstemning af det kommunale frokostmåltid blandt forældre til børn i dagtilbud bliver gennemført i
efteråret 2020. I den forbindelse orienteres alle relevante
parter, herunder dagtilbud, forældre/dagtilbudsbestyrelser
og forældre, om de nye principper. De nye principper skrives ind i alt materiale omhandlende afstemningen af det
kommunale frokostmåltid, og materialet placeret på Aarhus Kommunes hjemmeside.
6. Ressourcer
Med en beslutning om en ændring af principperne om aldersopdelt afstemning, og at der fremadrettet kun skal
gennemføres én afstemning, vil det betyde, at der spares
administrationstid blandt det pædagogiske personale og
ledere i dagtilbuddene og i det administrative fællesskab.
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Bilag
Bilag 1:

Nuværende principper for den kommunale frokostordning i dagtilbud

Bilag 2:

Nye principper for den kommunale frokostordning i dagtilbud

Tidligere beslutninger
10. september 2008: Madordning på dagtilbudsområdet som følge af aftalen om finansloven for
2008.
14. april 2010: Fleksibel overgangsordning for
frokostmåltidet på dagtilbudsområdet i 2010.
6. september 2010: Frokost- og madordninger i
dagtilbud efter 1. januar 2011.

Sagsnummer: 20/030615-1

Antal tegn: 10.788 med mellemrum

Pædagogik og Forebyggelse

Sagsbehandler: Mia Lundby Kragelund
Tlf.: 51 57 51 29
E-post: milk@aarhus.dk
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Notat

Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om
fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag
Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets ”Orientering om Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner
m.v.”. Denne viser dels de væsentligste lovændringer (både Kommunalbestyrelsens pligter (skal-bestemmelser) og muligheder (kanbestemmelser) som følge af loven samt de tilknyttede løsningsforslag,
dels de anbefalede forslag til udmøntning af lovens bestemmelser.

Århus Kommune
Børn og Unge

Lovgrundlag – pligter og muligheder for Forslag i indstillingen
Kommunalbestyrelsen
Hovedområde 1: Kommunalt tilbud om et sundt frokostmåltid
Et sundt frokostmåltid
Jf. § 16 a: Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage, jf. dog stk. 3 og 4 og § 16 b,
stk. 1-3.
Jf. § 16 a Stk. 2: KommunalbestyrelAnbefales ikke, da det enten ville fordre
sen kan beslutte, at et sundt frokostet væsentligt forhøjet kommunalt tilskud
måltid indgår som en del af dagtilbuds- og/eller forringelser i dagtilbudsydelsen.
ydelsen i kommunale og selvejende
daginstitutioner for alle børn i samme
aldersgruppe.
Jf. § 4, stk. 3: Kommunalbestyrelsen
får fra den 1. januar 2011 til den 31.
juli 2011 mulighed for løbende at indføre et sundt frokostmåltid i kommunale og selvejende daginstitutioner.
Jf. § 16 a, stk. 3: KommunalbestyrelDet foreslås at den enkelte dagtilbudslesen kan undtage et barn fra et sundt
der vil have bemyndigelsen til at foretafrokostmåltid, hvis barnet har en læge- ge en sådan undtagelse på baggrund af
dokumenteret allergi eller anden sygforældrenes forevisning af lægeerklædom, der kræver speciel kost, og
ring.
kommunalbestyrelsen vurderer, at
kommunen ikke kan tilbyde barnet
frokost i daginstitutionen.
Jf. § 16 a, stk. 4: KommunalbestyrelDet foreslås, at skovbørnehaver og persen kan beslutte, at kommunale eller
manente udegrupper fritages fra pligten
selvejende daginstitutioner, der anven- til at tilbyde den kommunale frokostordder skovens areal eller lignende naturning.
område, som grundlag for barnets ophold i daginstitutionen ikke skal være
omfattet af et sundt frokostmåltid.
Fravalg af et sundt frokostmåltid
Jf. § 16 b, stk. 1: Forældrebestyrelsen i
kommunale og selvejende daginstitutioner kan beslutte at fravælge
et sundt frokostmåltid, jf. dog stk. 2, 4
og
8.
Jf. § 16 b, Stk. 2: I kommunale og
selvejende daginstitutioner som består
af flere enheder, kan et simpelt flertal
af forældre med børn i den pågælden-

Videncenter for Sundhed og Trivsel
Grøndalsvej 2
Postboks 4069
8260 Viby J

Sagsnummer:
M5/2010/01869-012
Sagsbehandler:
Bente Kramer Møller
Telefon:
8940 2000
Telefon direkte:
Telefax:
8940 3884

Alle forældrebestyrelser i dagtilbud og
alle forældre i enkelte enheder vil inden
d. 31. december 2010 have mulighed for
at træffe beslutning om at fravælge det
kommunale frokostmåltid.
Alle forældrebestyrelser i dagtilbud og
alle forældre i enkelte enheder vil inden
d. 31. december 2010 have mulighed for
at træffe beslutning om at fravælge det
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de enhed beslutte at fravælge et sundt
frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1. Forældrene har én stemme for hvert barn,
de har i enheden.
Jf. § 16 b, Stk. 3: Forældre med børn i
privatinstitutioner kan fravælge frokostmåltidet via simpelt flertal ved
afstemning med én stemme pr. barn.
Der skal være mulighed for fravalg
mindst hvert andet år og højst hvert
år, og frokostmåltidet skal ophøre senest 6 mdr. efter fravalg. Privatinstitutionen fastlægger og offentliggør retningslinjer for fravalg, herunder længden af fravalg, samt procedurer.
Jf. § 16 b, Stk. 4: Hvis kommunalbestyrelsen efter § 16 a, stk. 2, har besluttet, at et sundt frokostmåltid indgår
som en del af dagtilbudsydelsen i
kommunale og selvejende daginstitutioner for alle børn i samme aldersgruppe, kan forældre ikke træffe beslutning
efter stk. 1 og 2.
Jf. § 16 b, stk. 5: Forældrebestyrelsen i
en daginstitution eller forældrene i den
enkelte enhed skal have mulighed for
at fravælge et sundt frokostmåltid minimum hvert andet år og ikke oftere
end hvert år.
I aldersintegrerede daginstitutioner kan
kommunalbestyrelsen beslutte, at forældrenes beslutning om fravalg kan
differentieres på aldersgrupper, således
at forældrebestyrelsen i en daginstitution eller forældrene i den enkelte enhed f.eks. kan træffe beslutning om at
fravælge et sundt frokostmåltid for
henholdsvis 0-2-årige og 3-5-årige
børn.

Jf. § 16 b, Stk. 6: Kommunalbestyrelsen skal forud for forældrebestyrelsens
eller forældrene i den enkelte enheds
beslutning efter stk. 1 og 2 oplyse forældrebestyrelsen eller forældrene i den
enkelte enhed om kommunens forventede takst for et sundt frokostmåltid.
Jf. § 16 b, stk. 7: Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør retningslinjer for forældrenes fravalg, jf. § 16
b, stk. 1, 2, 5 og 6, af et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, herunder længden af perioden for forældre-

kommunale frokostmåltid. Herefter hvert
andet år.

-

-

Alle forældrebestyrelser i dagtilbud og
alle forældre i enkelte enheder vil inden
d. 31. december 2010 have mulighed for
at træffe beslutning om at fravælge det
kommunale frokostmåltid.
Det foreslås, at en sådan differentiering
mellem aldersgrupper i aldersintegrerede institutioner skal være mulig. I dagtilbud med én aldersintegreret afdeling,
afgøres det af bestyrelsen om der skal
være en differentiering af tilbuddet for
hhv. de 0-2-årige og de 3-5-årige. I
dagtilbud med flere afdelinger, skal der i
aldersintegrerede afdelinger som udgangspunkt foretages et aldersopdelt
valg, såfremt dette ønskes af et flertal af
forældre til 0-2-årige i afdelingen, eller
et flertal af forældre til 3-5-årige i afdelingen. Ønskes dette ikke af flertallet af
forældrene til børnene i de to aldersgrupper, foretages valget for hele afdelingen.
Dagtilbudslederen informerer på et overordnet niveau forældrene om hvilken
type frokostmåltid, der kan tilbydes i de
enkelte afdelinger, hvad taksten bliver,
og hvornår forældrene skal tage stilling
til et fravalg næste gang.
Disse fremgår af afsnit 5. Det foreslås
desuden at Børn og Unge udarbejder et
sæt retningslinjer til dagtilbudsledere og
bestyrelser om, hvordan fravalgsprocedurerne rent praktisk kan foregå.
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nes fravalg og frister og procedurer for
formidling af forældrenes beslutning
om fravalg til kommunalbestyrelsen.
Jf. § 16 b, stk. 8: KommunalbestyrelDet foreslås, at vurderingen af om denne
sen kan beslutte, at forældrebestyrelmulighed skal tages i anvendelse, sker i
sen i en daginstitution eller forældrene
sammenhæng med opfølgning på kvalii den enkelte enhed i kommunale og
tetsrapporterne.
selvejende daginstitutioner ikke kan
fravælge et sundt frokostmåltid, hvis
Kommunalbestyrelsen vurderer, at et
sundt frokostmåltid af både sociale og
sundhedsmæssige årsager er særligt
påkrævet for børnene i den pågældende daginstitution eller enhed.
Jf. § 4, stk. 5: Kommunalbestyrelsen
Alle forældrebestyrelser i dagtilbud og
har i perioden fra den 15. juni 2010 til
alle forældre i enkelte enheder vil inden
den 31. december 2010 ansvar for at
d. 31. december 2010 have mulighed for
sikre, at alle forældrebestyrelser i dagat træffe beslutning om at fravælge det
institutioner og alle forældre i enheder
kommunale frokostmåltid.
får mulighed for at træffe beslutning
om at fravælge et sundt frokostmåltid.
Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling
Jf. § 32, stk. 1: Kommunalbestyrelsens
tilskud og forældrenes egenbetaling til
en plads i en daginstitution fastsættes
til henholdsvis 75 procent og 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter for en plads i en daginstitution
eksklusiv udgifterne til et sundt frokostmåltid, administration og ejendomsudgifter.
Jf. § 32 a: I kommunale og selvejende
daginstitutioner med et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, afholder
forældrene udgiften til frokostmåltidet.
Jf. § 32 a, stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et tilskud til at
nedbringe forældrenes betaling for et
sundt frokostmåltid efter stk. 1.
Jf. § 32 a, stk. 4: Ved optagelse i
kommunale eller selvejende daginstitutioner med et sundt frokostmåltid beregnes forældrenes betaling efter stk. 1
og kommunalbestyrelsens eventuelle
tilskud efter stk. 2 på grundlag af de
budgetterede bruttodriftsudgifter til et
sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1,
for den enkelte daginstitution eller på
grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt
frokostmåltid for daginstitutioner af
samme type i kommunen.
Jf. § 43, stk. 2: Frokostmåltidet omfattes af reglerne om friplads- og søskendetilskud. Forældre, der er omfattet af
friplads- eller søskendetilskud, vil få
frokostmåltidet til nedsat pris eller
gratis.

Det foreslås, at Århus Kommune skal
tilbyde det sunde frokostmåltid udenfor
dagtilbudsydelsen således, at det finansieres via en særskilt takst.

Dette vil i givet fald indebære yderligere
merudgifter, og indgår derfor ikke i indstillingen.
Det foreslås at frokosttaksten i 2011
svarer til det budget, dagtilbud med
frokostordning i 2010 bliver tildelt pr.
barn pr. måned inklusiv en regulering for
moms, således den månedlige takst er
på 340 kr. (2010 priser) Dette vil svare
til, at frokosttaksten i 11 mdr. (juli er
betalingsfri) bliver 371 kr. pr. barn.

Der ydes friplads- og søskendetilskud.
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Hovedområde 2: Forældrearrangerede frokostordninger
Jf. § 17, stk. 1: Forældrebestyrelsen i en daginstitution eller forældrene i en enhed
i kommunale eller selvejende daginstitutioner, der har fravalgt et sundt frokostmåltid kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning.
Jf. § 17, stk. 2: Kommunalbestyrelsen
Den maksimale pris for forældrearrangeskal fastsætte et maksimumbeløb for
rede frokostordninger foreslås at være
forældrenes betaling til forældrearran371 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder
gerede frokostordninger efter stk. 1.
(2010 priser og inkl. moms).
Jf. § 17, stk. 4: Kommunalbestyrelsen
Måltidet skal være sundt.
kan fastsætte rammer for forældrearDet foreslås, at der udarbejdes en vejrangerede frokostordninger. Forældreledning til brug ifm. etablering af de
bestyrelsen eller forældrene i den enforældrearrangerede frokostordninger,
kelte enhed i kommunale og selvejende under de rammer der er fastlagt i denne
daginstitutioner beslutter inden for de
indstilling.
eventuelle rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat, hvordan ordningerne
skal tilrettelægges.
Jf. § 17, Stk. 5: Kommunalbestyrelsen
Det foreslås, at der ikke kan ansættes
kan efter anmodning fra forældrebesty- køkkenpersonale i afdelingernes køkkerelsen eller forældrene i den enkelte
ner i de forældrearrangerede frokost- og
enhed beslutte at ansætte køkkenpermadordninger, såfremt dette medfører
sonale til forældrearrangerede frokostat kommunen får arbejdsgiveransvaret.
eller madordninger. Kommunalbestyrelsen afholder udgiften til administration af ansættelsesforholdet.
Jf. § 17, stk. 6: Forældre til børn i priKommunen giver fripladstilskud til forvatinstitutioner, der har fravalgt froældrearrangerede frokostordninger i
kostmåltidet, kan oprette forældrearprivate institutioner indenfor den makrangerede frokostordninger. Endvidere
simale takst på 371 kr. pr. barn pr. måkan de oprette madordninger for de
ned.
måltider der ikke udgør frokosten. Privatinstitutionen kan fastlægge rammerne for disse, og forældrene kan
tilrettelægge måltiderne inden for
eventuelle rammer. Det er frivilligt for
de enkelte forældre om de vil ære med
i ordningen.
Jf. § 17, stk. 7: De enkelte forældre
Det er de enkelte forældre, der beslutmed børn i en kommunal eller selvter, om de vil benytte en forældrearranejende daginstitution efter beslutter,
geret madordning.
om de vil benytte den forældrearrange- Det er forældrene til de børn, der deltarede frokost- eller madordning. Forælger i en forældrearrangeret frokostorddrene, der benytter den forældrearran- ning, der skal betale udgiften dertil.
gerede frokost- eller madordning, betaler udgifterne til ordningerne, herunder
administration af ordningerne og en
eventuel lønudgift til køkkenpersonale.
Udgiften til frokost- og madordninger
opgøres eksklusive ejendomsudgifter,
herunder husleje og vedligeholdelse.
Jf. § 17, stk. 8: Kommunalbestyrelsen
Det foreslås, at Børn og Unge tilbyder at
kan tilbyde at administrere forældrearforestå fremsendelse af opkrævning af
rangerede frokost- og madordninger
forældrebetaling med udgangspunkt i
efter stk. 1, 3 og 6. Forældrene betaler den allerede eksisterende model vedr.
kommunalbestyrelsens udgifter til adadministration af forældrearrangerede
ministration efter pkt. 1, jf. dog stk. 5.
madordninger og at forældrene betaler
Dette gælder kommunale, selvejende
udgifterne.
og private dagtilbud.
Det foreslås, at Børn og Unge udarbejder
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Århus Kommune
Byrådsindstilling bilag 1- Nuværende principper for det kommunale frokostmåltid
i dagtilbud.pdf
Børn og Unge

en vejledning om oprettelse af forældrearrangerede frokostordninger.
Århus Kommune skal yde fripladstilskud
til de forældre, der er berettiget hertil
samt administrere og afholde udgiften til
administration ved tildeling af fripladstilskuddene, der finansieres via de afsatte
bloktilskudsmidler.

Jf. § 17, stk. 9: Kommunalbestyrelsen
skal give fripladstilskud til forældrearrangerede frokostordninger til de forældre, som er berettiget hertil. Kommunalbestyrelsen skal administrere og
afholde udgiften til administration ved
tildeling af fripladstilskuddene.
Hovedområde 3: Forældrearrangerede madordninger

Jf. § 17, stk. 3: Forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed i kommunale eller selvejende daginstitutioner kan beslutte at oprette en forældrearrangeret madordning for de måltider, som ikke udgør frokostmåltidet - f.eks. morgenmad eller eftermiddagsmad.
Jf. § 17, stk. 4: Kommunalbestyrelsen
Det foreslås, at der gælder de samme
kan fastsætte rammer for forældrearrammer som for forældrearrangerede
rangerede madordninger. Forældrebefrokostordninger.
styrelsen eller forældrene i den enkelte Det foreslås, at der udarbejdes en vejenhed i kommunale og selvejende dag- ledning til brug ifm. etablering af de
institutioner beslutter inden for de
forældrearrangerede frokostordninger,
eventuelle rammer, kommunalbestyunder de rammer der er fastlagt i denne
relsen har fastsat, hvordan ordningerne indstilling.
skal tilrettelægges.
Jf. § 17, stk. 7: De enkelte forældre
Det er de enkelte forældre, der beslutmed børn i en kommunal eller selvter, om de vil benytte en forældrearranejende daginstitution efter beslutter,
geret madordning.
om de vil benytte den forældrearrange- Det er forældrene til de børn, der deltarede frokost- eller madordning. Forælger i en forældrearrangeret frokostorddrene, der benytter den forældrearran- ning, der skal betale udgiften dertil.
gerede frokost- eller madordning, betaler udgifterne til ordningerne, herunder
administration af ordningerne og en
eventuel lønudgift til køkkenpersonale.
Udgiften til frokost- og madordninger
opgøres eksklusive ejendomsudgifter,
herunder husleje og vedligeholdelse.
§ 17, stk. 8: Kommunalbestyrelsen kan Det foreslås, at Børn og Unge tilbyder at
tilbyde at administrere forældrearranforestå fremsendelse af opkrævning af
gerede frokost- og madordninger efter
forældrenes betaling med udgangspunkt
stk. 1, 3 og 6. Forældrene betaler
i den allerede eksisterende model vedr.
kommunalbestyrelsens udgifter til adadministration af forældrearrangerede
ministration efter stk. 1, jf. dog stk. 5.
madordninger, dog er det fremadrettet
Dette gælder kommunale, selvejende
forældrene der betaler udgifterne hertil.
og private dagtilbud.
Det foreslås, at Børn og Unge udarbejder
en vejledning om oprettelse af forældrearrangerede frokostordninger.
Jf. § 17, stk. 10: Kommunalbestyrelsen Dette vil i givet fald indebære yderligere
kan beslutte at give et økonomisk tilmerudgifter, og indgår derfor ikke i indskud til forældrearrangerede madordstillingen.
ninger efter stk. 3 og 6.
Kommunalbestyrelsen skal i så fald
administrere og afholde udgiften til
administration ved tildeling af tilskuddet.
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Bilag 2: Nye principper for det kommunale frokostmåltid i dagtilbud 2020.
Nedenstående oversigtsskema er et tillæg til tidligere byrådsbeslutning fra 6. september 2010: Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Tillægget
indeholder ændringer af retningslinjerne for fravalg af et sundt frokostmåltid, specifikt i forhold til aldersintegrerede institutioner og afstemning om aldersopdeling
af det kommunale frokostmåltid. Ændringen ses under overskriften ”Fravalg af et
sundt frokostmåltid”, i spalte 6, markeret med grå.

Lovgrundlag – pligter og muligheder for
Forslag i indstillingen
Kommunalbestyrelsen
Hovedområde 1: Kommunalt tilbud om et sundt frokostmåltid
Et sundt frokostmåltid
Jf. § 16 a: Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner
skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage, jf. dog stk. 3 og 4 og § 16 b, stk. 1-3.
Fravalg af et sundt frokostmåltid
Jf. § 16 b, stk. 1: Forældrebestyrelsen i
Alle forældrebestyrelser i dagtilbud og
kommunale og selvejende daginstitutioner alle forældre i enkelte enheder vil inden
kan beslutte at fravælge et sundt frokostd. 31. december 2010 have mulighed
måltid, jf. dog stk. 2, 4 og 8.
for at træffe beslutning om at fravælge
det kommunale frokostmåltid.
Jf. § 16 b, Stk. 2: I kommunale og selvejen- Alle forældrebestyrelser i dagtilbud og
de daginstitutioner som består af flere
alle forældre i enkelte enheder vil inden
enheder, kan et simpelt flertal af forældre d. 31. december 2010 have mulighed
med børn i den pågældende enhed beslut- for at træffe beslutning om at fravælge
te at fravælge et sundt frokostmåltid efter det kommunale frokostmåltid. Herefter
§ 16 a, stk. 1. Forældrene har én stemme
hvert andet år.
for hvert barn, de har i enheden.
Jf. § 16 b, Stk. 3: Forældre med børn i
privatinstitutioner kan fravælge frokostmåltidet via simpelt flertal ved afstemning
med én stemme pr. barn. Der skal være
mulighed for fravalg mindst hvert andet år
og højst hvert år, og frokostmåltidet skal
ophøre senest 6 mdr. efter fravalg. Privatinstitutionen fastlægger og offentliggør
retningslinjer for fravalg, herunder længden af fravalg, samt procedurer.
Jf. § 16 b, Stk. 4: Hvis kommunalbestyrelsen efter § 16 a, stk. 2, har besluttet, at et
sundt frokostmåltid indgår som en del af
dagtilbudsydelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner for alle børn i
samme aldersgruppe, kan forældre ikke
træffe beslutning efter stk. 1 og 2.
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Jf. § 16 b, stk. 5: Forældrebestyrelsen i en
daginstitution eller forældrene i den enkelte enhed skal have mulighed for at
fravælge et sundt frokostmåltid minimum
hvert andet år og ikke oftere end hvert år.
I aldersintegrerede daginstitutioner kan
kommunalbestyrelsen beslutte, at forældrenes beslutning om fravalg kan differentieres på aldersgrupper, således at forældrebestyrelsen i en daginstitution eller
forældrene i den enkelte enhed f.eks. kan
træffe beslutning om at fravælge et sundt
frokostmåltid for henholdsvis 0-2-årige og
3-5-årige børn.

Jf. § 16 b, Stk. 6: Kommunalbestyrelsen
skal forud for forældrebestyrelsens eller
forældrene i den enkelte enheds beslutning efter stk. 1 og 2 oplyse forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte
enhed om kommunens forventede takst
for et sundt frokostmåltid.
Jf. § 16 b, stk. 7: Kommunalbestyrelsen
fastsætter og offentliggør retningslinjer for
forældrenes fravalg, jf. § 16 b, stk. 1, 2, 5
og 6, af et sundt frokostmåltid efter § 16 a,
stk. 1, herunder længden af perioden for
forældrenes fravalg og frister og procedurer for formidling af forældrenes beslutning om fravalg til kommunalbestyrelsen.
Jf. § 16 b, stk. 8: Kommunalbestyrelsen
kan beslutte, at forældrebestyrelsen i en
daginstitution eller forældrene i den enkelte enhed i kommunale og selvejende
daginstitutioner ikke kan fravælge et sundt
frokostmåltid, hvis Kommunalbestyrelsen
vurderer, at et sundt frokostmåltid af både
sociale og sundhedsmæssige årsager er
særligt påkrævet for børnene i den pågældende daginstitution eller enhed.

Alle forældrebestyrelser i dagtilbud og
alle forældre i enkelte enheder vil inden
d. 31. december 2010 have mulighed
for at træffe beslutning om at fravælge
det kommunale frokostmåltid.
En differentiering mellem aldersgrupper i aldersintegrerede institutioner
skal være mulig. I dagtilbud med én
aldersintegreret afdeling, afgøres det af
dagtilbudsbestyrelsen om der skal være
en differentiering af tilbuddet for hhv.
vuggestue og børnehave.
I dagtilbud med flere afdelinger, afgøres det af dagtilbudsbestyrelsen, om
afstemningen af det kommunale frokostmåltid, i aldersintegrerede afdelinger, skal foretages for hele afdelingen
eller om afstemningen skal deles op i
alder, så forældre til børn i vuggestuen
stemmer om et tilbud i vuggestuen, og
forældre til børn i børnehaven stemmer
om et tilbud i børnehaven.
Dagtilbudslederen informerer på et
overordnet niveau forældrene om hvilken type frokostmåltid, der kan tilbydes
i de enkelte afdelinger, hvad taksten
bliver, og hvornår forældrene skal tage
stilling til et fravalg næste gang.
Disse fremgår af afsnit 5. Det foreslås
desuden at Børn og Unge udarbejder et
sæt retningslinjer til dagtilbudsledere
og bestyrelser om, hvordan fravalgsprocedurerne rent praktisk kan foregå.

Det foreslås, at vurderingen af om denne mulighed skal tages i anvendelse,
sker i sammenhæng med opfølgning på
kvalitetsrapporterne.
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Jf. § 4, stk. 5: Kommunalbestyrelsen
har i perioden fra den 15. juni 2010 til
den 31. december 2010 ansvar for at
sikre, at alle forældrebestyrelser i daginstitutioner og alle forældre i enheder får
mulighed for at træffe beslutning
om at fravælge et sundt frokostmåltid.

Alle forældrebestyrelser i dagtilbud og
alle forældre i enkelte enheder vil inden
d. 31. december 2010 have mulighed
for at træffe beslutning om at fravælge
det kommunale frokostmåltid.
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