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0-6 års dagtilbud i Guldborgsund Kommune

Ifølge Dagtilbudslovens § 17 om ”Et sundt frokostmåltid” er følgende retningslinje
gældende for Guldborgsund Kommunes dagtilbud:

A. Alle dagtilbud i Guldborgsund Kommune følger same retningslinje for ”et
sundt frokostmåltid”, herunder ”skovbørnehaver” og dagtilbud med
minigrupper.
B. Alle dagtilbud fastsætter deres egen kostpolitik, i samarbejde med
forældrebestyrelsen. Af dagtilbuddenes kostpolitikker skal det fremgå,
hvorledes det sikres, at alle børn dagligt får et sundt frokostmåltid.
C. Det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid tilberedes/anrettes i det
enkelte dagtilbud. Frokosten skal sammensættes af fødevaregrupper der
lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger til den aktuelle aldersgruppe.
D. Alle dagtilbud der tilbyder et kommunale sundt frokostmåltid, skal deltage i
Guldborgsund Kommunes samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet,
om indfrielse af ”Økologisk Handlingsplan 2020” om en økologiprocent på
75% i de anvendte råvarer.
E.
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F.

Den kommunale frokostordning tildeles følgende ressourcemodel:
a.

Alle dagtilbud tilføres ressourcer til ansættelse af køkkenpersonale
og der gives 15 timer pr. uge i grundnormering til de første 10
børn, 0,3 time for barn nr. 11-90 og 0,15 time pr. efterfølgende
barn.

b.

Der tildeles 240,64 kr. pr barn (i 2020 priser) til indkøb af
fødevarer og dækning af øvrige driftsudgifter forbundet til en
frokostordning.

Køkkenpersonalet og den/de medarbejdere der dagligt håndterer
fødevarerne til frokostmåltidet, skal have den lovpligtige
hygiejneuddannelse og varetage hygiejnekontrollen jf. gældende
lovgivning og Fødevarestyrel-

sens anvisninger. Dokumentation for hygiejnekontrollen skal være offentlig
tilgængelig og hænge synligt i dagtilbuddet og lægges på dagtilbuddets
hjemmeside. (Er usikker på om hjemmesider indeholder dette)
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G. Forældrebestyrelsen skal inden 31. maj på lige årstal, næste gang i 2020,
meddele Center for Børn & Læring, hvorvidt man har besluttet at benytte
det kommunale tilbud, eller om det sunde frokostmåltid skal tilbydes/sikres
på anden måde.
H. Ønsker forældregruppen i et dagtilbud (eller en afdeling i et dagtilbud, fx
vuggestueafdeling), på baggrund af en flertalsbeslutning blandt
forældrene, at udtræde af den kommunale frokostordning, kan aftalen
opsiges med 6 måneders varsel, til udgangen af en måned. Opsigelsen skal
sendes skriftligt til Center for Børn & Læring og være underskrevet af
forældrebestyrelsen i pågældende dagtilbud.

I.

Såfremt forældrebestyrelsen beslutter at tilrettelægge en
”forældrearrangeret frokostordning” skal denne leve op til retningslinjerne
for den kommunale frokostordning:
a.
b.
c.
d.

Taksten for den forældrearrangerede frokostordning må ikke
overstige taksten for den kommunale frokostordning.
Gældende lovgivning for hygiejne og egenkontrol skal overholdes.
Sammensætningen af fødevarer skal leve op til Fødevarestyrelsens
anvisninger
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-d) overholdes. Såfremt forældrebestyrelsen
indgår aftale med en privat leverandør skal der foreligge en
kontrakt/aftale med denne. Aftalen baserer sig på en privatretlig aftale
mellem fx forældrene og leverandøren. Guldborgsund Kommune
varetager de administrative opgaver, der er forbundet med
frokostordningens takstopkrævning af forældrebetalingen.
Der gøres opmærksom på, at der ikke ydes søskendetilskud til en
forældrearrangeret frokostordning, jf. Dagtilbudsloven.
J.

Forældrebetalingen for den kommunale frokostordning vil i 2020 være 644
kr. pr. mdr. til medfinansiering af personaleressourcer og fødevarer. De
resterende udgifter dækkes af kommunalt tilskud til nedbringelse af
forældrebetalingen. Der ydes fripladstilskud til frokostordningerne.

Retningslinjerne er besluttet af Børn, Familie og Uddannelsesudvalget den 18.
august 2014.

