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Retningslinjer for fravalg af Halsnæs Kommunes tilbud om et sundt
frokostmåltid i daginstitutioner.
Forældre/forældrebestyrelser, som ikke aktivt fravælger den
kommunale frokostordning, er automatisk omfattet af ordningen, se
retningslinjerne for forældrenes fravalg her.
1. Halsnæs Kommune tilbyder et sundt frokost måltid til alle børn, herunder
børnehavebørn.
Frokostmåltidet tilbydes ikke som del af dagtilbudsydelsen for børnehavebørn, og derfor
har forældrebestyrelsen mulighed for at beslutte at fravælge ordningen. Bestyrelsen kan
vælge at spørge forældrene og lade beslutningen ske ved afstemning blandt forældrene.
(se også pkt.7)

2. Da vuggestuebørn i Halsnæs Kommune tilbydes frokost som en del af dagtilbudsydelsen har forældrene ikke mulighed for at fravælge frokosten til vuggestuebørnene.

3. Halsnæs Kommunes tilbud om frokost til børnehavebørnene vil tage udgangspunkt i
at maden tilberedes i den enkelte institution.

4. Halsnæs Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid vil tage udgangspunkt i de til
enhver tid gældende officielle danske anbefalinger til kost i den relevante
aldersgruppe (Fødevarestyrelsens anbefalinger) samt Halsnæs Kommunes egen
måltidspolitik.

5. Personalet der skal håndtere frokostordningen i den enkelte institution vil have den
lovmæssige uddannelse til varetagelse af hygiejnekontrollen i henhold til gældende
lovgivning og Fødevarestyrelsens anbefalinger.

6. Der gives søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt
fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud til den kommunale
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frokostordning, såfremt forældrene får tilskud til nedsættelse af egenbetaling til
daginstitutionspladsen.

7. I institutioner, der består af flere enheder, kan forældrebestyrelsen vælge at spørge
forældrene i den enkelte enhed. Her kan et simpelt flertal af forældrene, beslutte at
fravælge kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid, gældende for enheden. Forældrene
har én stemme for hvert barn, de har i børnehaven eller børnehavedelen i en integreret
institution.

8. Forældre til børnehavebørn, der bliver indmeldt i institutionen eller vuggestuebørn, der
overgår til at være børnehavebørn i afstemningsperioden, har også mulighed for at afgive
deres stemme om fravalg i afstemningsperioden, under forudsætning af at
forældrebestyrelsen vælger at spørge forældrene.

9. Lovgrundlaget er indrettet således, at forældre, der ikke aktivt afgiver en stemme
om fravalg, indgår i afstemningens resultat som forældre, der ikke har fravalgt
frokostordningen, uanset om der er tale om blanke stemmer eller ikke afgivende
stemmer.

10. Det er lederne i de enkelte institutioner, som har ansvaret for at gennemføre
afstemningen om fravalg af frokostordningen blandt forældrene på baggrund af det
udsendte materiale fra kommunen.

11. Lederen fremsender skriftlig tilbagemelding til området for Dagpleje og dagtilbud om
evt. fravalg, senest 15. november pågældende år.

12. Såfremt der ikke er modtaget tilbagemeldingen om fravalg inden tidsfristen den 15.
november pågældende år, vil området for Børn, Unge og Læring forudsætte, at forældrene
ønsker kommunens frokostordning.

13.Kommunens tilbud om frokostordninger løber over en to-årig periode fra den 1. januar
og to kalenderår frem (31.december).
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14. Hvis bestyrelsen i en institution der har frokostordning, vælger at opsige denne ordning
skal det ske med ½ års varsel, med udløb af 2 års perioden. Dvs. senest 30.6. skal der
tilgå en skriftlig opsigelse til forvaltningen, fra lederen.

15. Hvis forældrebestyrelsen fravælger frokostordningen, skal der ske en ny vurdering af
denne beslutning efter 1 år.

16. Børn der søges fritaget for deltagelse i frokostordning: Området for Børn, Unge og
Læring træffer afgørelse, efter ansøgning fra et barns forældre, om barnet kan fritages fra
et sundt frokostmåltid, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom,
som kræver specialkost. Fritagelsen bevilliges udelukkende ved lægedokumenteret
sygdom, der kræver en kost, som kommunenikke på forsvarlig vis kan tilbyde.

Yderligere oplysninger kan findes her:

Lovgivning:
Dagtilbudsloven § 16.a.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202833#id542bd80a-fb0d-481f-861c-bcbaf3605796

Kontakt til Halsnæs Kommune vedr. frokostordning
Børn, Unge og Læring
Tlf. 4778 4000 eller
mail@ghalsnaes.dk

Red. Januar 2019
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