Rammer og takster for den kommunale frokostordning 2019-2020
Overordnede rammer
 Det er op til forældrebestyrelserne at tage stilling til, om de vil fravælge den
kommunale frokostordning. Der opfordres dog til, at beslutningen foregår i dialog
med de øvrige forældre i institutionen, evt. ved en kollektiv afstemning.
 Madvalget ligger hvert andet år. I år ligger det i 4. kvartal, men fremadrettet vil det
blive rykket til 2. kvartal, så nytilkomne forældre i forældrebestyrelserne får lov at
sidde i bestyrelsen en længere periode, inden de skal tage stilling.
 Køkkenfaciliteter ud over dem, der stilles til rådighed af Mariagerfjord Kommune,
finansieres af det enkelte børnehus indenfor eget budget.
 Børnehuset kan vælge selv at stå for fremstillingen af frokostmåltidet, såfremt
udgiften holdes indenfor den fastsatte takst og kravene til frokostordningen i
øvrigt overholdes.
 Hvis institutioner ønsker at få leveret maden fra en ekstern leverandør, sendes
opgaven i udbud.
Takster
 Frokostmåltidet er forældrebetalt.
 Forældretaksten fastsættes til max 29 kr. pr. barn pr dag, svarende til en øget
forældrebetaling på max. 600 kr. pr måned i 11 måneder.
 I taksten indregnes køkkentimer til personale eller en evt. køkkenansvarlig.
 Udgiften til frokostordningen opgøres eksklusiv ejendomsudgifter, herunder
husleje og vedligeholdelse.
 Kommunalbestyrelsen giver friplads- og søskendetilskud til det kommunale
frokostmåltid til de forældre, der er berettigede hertil (§43, Stk. 2).
 Kommunalbestyrelsen giver ikke tilskud til nedbringelse af forældrenes betaling for
frokostmåltidet.
Krav til maden
Overordnede krav
 Maden skal følge fødevarestyrelsen anbefalinger.
 Maden skal bestå af alsidige, varierende og friske råvarer/fødevarer af høj kvalitet,
med færrest mulige tilsætningsstoffer og halv- og helfabrikater.
 Maden skal minimum være 60% økologisk (regnet i kg.).
 Maden skal anrettes æstetisk med varierende farver.
 Børnene skal tilbydes et alderssvarende måltid, både med hensyn til mængde og
sammensætning. Børnene SKAL kunne blive mætte.
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Specielle hensyn
 Der skal kunne leveres vegetarmad (hermed menes mad, der godt må indeholde
fisk, mælkeprodukter og æg)
 Der skal kunne leveres måltider til børn med allergier for: mælk, æg, gluten,
skaldyr, nødder, frugt og grønt.
Variation mellem typen af mad, der serveres
Afhængigt af ønsker/faciliteter til rådighed, er der følgende muligheder:
 Smør selv rugbrødsmåltid (kold mad).
 Blanding mellem smør selv rugbrødsmåltid (kold mad) og varm mad.
 Varm mad.
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