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Retningslinjer for forældrearrangerede frokost- og/eller madordninger i Roskilde
Kommune
Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget en ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksibel frokostordning i
daginstitutioner.
Ændringen af dagtilbudsloven giver mulighed for større fleksibilitet og blandt andet, at forældre kan fravælge den
kommunale bespisningsordning og selv oprette forældrearrangerede ordninger i den enkelte institution. Der er to
former for forældrearrangerede ordninger:
• Forældrearrangeret frokostordning
• Forældrearrangeret madordning.
Hvornår kan forældrene oprette en forældrearrangeret ordning
Hvis forældrebestyrelsen i en selvejende institution/forældrene i den enkelte afdeling fravælger kommunens tilbud
om bespisningsordning, kan forældrebestyrelsen/forældrene i den enkelte afdeling i stedet etablere en
forældrearrangeret ordning. Forældrebestyrelsens/forældrene i den enkelte afdelings fravalg af kommunens tilbud
om bespisningsordning er gældende for to år ad gangen. En forældrearrangeret ordning, skal derfor etableres
sådan, at den vil kunne afvikles ved udgangen af toårsperioden. Det er forældrebestyrelsen/forældrene i den
enkelte afdeling, der sørger for at etablere ordningen. Det er op til de enkelte forældre i institutionen/afdelingen, at
vælge, hvorvidt de ønsker at benytte de forældrearrangerede ordninger.
Hvad er en forældrearrangeret frokostordning
En forældrearrangeret frokostordning omfatter kun frokostmåltidet, og kan kun etableres hvis forældrebestyrelsen i
en selvejende institution/forældrene i den enkelte afdeling fravælger kommunens tilbud om bespisningsordning.
Det er frivilligt om der på den enkelte institution oprettes en forældrearrangeret frokostordning til erstatning for den
kommunale, og det er frivilligt for det enkelte barns forældre om de vil være med i ordningen.
Hvad er en forældrearrangeret madordning
En forældrearrangeret madordning dækker den mad, der tilbydes ud over frokosten fx morgen, formiddag og
eftermiddag. Ligesom med de forældrearrangerede frokostordninger er det frivilligt for forældrene til det enkelte
barn, om de ønsker at være med i ordningen
Hvad må de forældrearrangerede ordninger koste
Kommunen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til de forældrearrangerede frokostordninger.
hensigten er at sikre, at der ikke etableres dyre frokostordninger, som nogle forældre ikke vil have mulighed for at
deltage i. Maksimumbeløbet for forældrenes betaling til de forældrearrangerede frokostordninger er i Roskilde
Kommune fastsat til forældrenes egenbetaling til den kommunale bespisningsordning.
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I prisen for frokostordningerne skal indregnes de faktiske og reelle udgifter, herunder administration af ordningerne
og en eventuel lønudgift til køkkenmedarbejder. Udgiften til frokostordningerne opgøres eksklusive
ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. De forældre, som har valgt at være med i den
forældrearrangerede frokost og/eller madordning betaler udgiften til ordningen. Beløbet betales af forældrene
udover daginstitutionstaksten.
Forældre der modtager økonomisk, socialpædagogisk og behandlingsmæssig friplads er berettiget til tilsvarende
friplads til en forældrearrangeret frokostordning. Der ydes ikke søskendetilskud til de forældrearrangerede
frokostordninger.
Der ydes ikke økonomisk, socialpædagogisk og behandlingsmæssigt fripladstilskud til forældrearrangerede
madordninger. Der ydes heller ikke søskendetilskud til de forældrearrangerede madordninger.
Da forældre er berettiget til fripladstilskud til den forældrearrangerede frokostordning, skal
forældrebestyrelsen/forældrene i den enkelte afdeling lave en oversigt over til- og udmeldte børn i ordningen hver
den 1. i måneden.
Til- og udmeldingsfrister
Tilmeldingen til en forældrearrangeret frokostordning er frivillig for de enkelte forældre. Tilmelding skal ske senest
en måned før til den første i en måned, og er bindende for 3 måneder. Opsigelse skal ske med en måneds varsel,
og er gældende ved udgangen af den efterfølgende måned.
Ansvar
Forældrebestyrelsen i en selvejende institution/forældrene i den enkelte afdeling har ansvaret for frokostordningen,
hvilket omfatter:
• Ansvar for administration, blandt andet inddrivelse af indtægter.
• Aftaler med eventuelle leverandører.
(Den forældrearrangerede frokostordning baserer sig på et privatretligt grundlag, hvor forældrene indgår en
aftale med en eventuel leverandør. Eventuelle tvister mellem parterne skal afgøres efter almindelige
aftaleretlige regler ved domstolene).
• At frokostordningen lever op til fødevareministeriets anbefalinger og standarder for mad til 0-6 års børn.
Køkkenfaciliteter
Der er mulighed for at anvende institutionskøkkenet med det formål det er godkendt til. Hvis køkkenet alene er
godkendt til anretning af mad, får institutionen ikke tilført midler fra kommunen til at opdatere køkkenet til fuld
produktion.
Lederen af institutionen har ansvaret for fødevaresikkerheden af den mad, som institutionen tilbereder eller
serverer for børnene, og derfor også for, at indretning og drift af køkkenet lever op til reglerne. Hvis funktionerne i
det enkelte køkken ændres, skal lederen af institutionen sørge for at få køkkenet registreret og godkendt i
fødevarestyrelsen. Først når institutionen har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen
kan aktiviteterne starte op
Der skal føres egenkontrol ved alle former for frokostordning (undtaget der, hvor børnene får mad med hjemmefra)
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Køkkenmedarbejder
Løn til en eventuel køkkenmedarbejder skal betales af forældrene og dermed indgå i den samlede pris for
frokostordningen. Kommunen skal afholde udgiften til administration af ansættelsesforholdet.
Tilsyn
Roskilde Kommune fører tilsyn med alle dagtilbud, og vil på tilsynsbesøg sikre at generelle forhold omkring
bespisning af børnene, køkkenforhold mv. bliver overholdt

