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Det sunde frokost måltid 
I Albertslund Kommune er der forældrebetalt frokostordning i dagtilbuddene.  
 
Ifølge dagtilbudsloven § 16a skal alle børn i dagtilbud have et sundt 
frokostmåltid alle hverdage. Det betyder, at kommunen skal tilbyde alle børn i 
dagtilbud en frokostordning.  
Dagtilbudsloven § 16b giver mulighed for, at forældrene ved et valg kan vælge  
frokostordningen fra.  
 
Det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter og offentliggør retningslinjer for 
forældrenes valg om et sundt frokostmåltid, herunder længden af perioden for 
forældrenes beslutning og frister og procedurer for formidling af forældrenes 
beslutning til kommunalbestyrelsen. Disse er indeholdt i indeværende 
retningslinjer. 
 
Frokostordningen består af et sundt frokostmåltid midt på dagen inklusiv 
drikkevarer. Det sunde frokost måltid er defineret i vejledningen til 
dagtilbudsloven under punkt 478 og uddybet i punkt 480. Det sunde frokost 
måltid skal  være baseret på:  
 

- Sundhedsstyrelsens officielle danske anbefalinger og 

Fødevarestyrelsens kostkompas  

- Kommunens Mad – og måltidspolitik og bestå af  årstidens råvarer og 

være ernæringsrigtig ud fra barnets aktuelle alder 

- Efterleve kommunens politik om anvendelse af minimum 90% 

økologiske råvarer.  

Bespisning ud over det sunde frokostmåltid – eksempelvis morgenmad og 
mellemmåltider, herunder frugt og grønt – kan supplerende etableres som 
forældrearrangeret madordning, jf. dagtilbudsloven § 17 stk. 3. En 
forældrearrangeret mad- og frokostordning adskiller sig fra den 
forældrefinansierede og kommunalt arrangerede frokostordning og er nærmere 
beskrevet i afsnit 4. 
 
 

1. Forældrenes beslutning om frokostordning 
Da bespisningen ikke længere vil være en del af dagtilbudsydelsen, har 
forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud mulighed for aktivt at fravælge 
kommunens tilbud om frokostordning efter skriftlig og vejledende tilkendegivelse 
fra den øvrige forældregruppe. 
 
Det er de respektive forældrebestyrelser, som forestår processen både omkring 
den vejledende afstemning, en eventuel etablering af et forældrearrangeret 
frokostmåltid og/eller supplerende madordning. 
 
Forældrenes valg vedr. frokostordningen foregår ved et simpelt flertal, hvor 
forældrene har en stemme pr. barn.  
 
Såfremt der er flertal for en forældrebetalt frokostordning, er dagtilbuddet samlet 
set omfattet af den kommunale frokostordning og hermed alle børn i 
dagtilbuddet. 
 
Der vil herefter blive opkrævet en særlig takst for frokostordningen ud over 
taksten for institutionspladsen. Denne benævnes herefter ”Frokosttaksten”, som 
for 2022 er oplyst på kommunens hjemmeside.  
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2. Frist for forældrenes beslutning om frokostordning 
Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst én gang om året give 
forældrene mulighed for at træffe beslutning om kommunalt arrangeret og 
forældrebetalt frokostordning.  
 
Forældrebestyrelserne fremsender dagtilbuddets beslutning til afdelingen for 
dagtilbud via følgende link mail til dagtilbud  
 
Forældrenes beslutning om frokostordningen vil være gældende for perioden 
den 1. oktober 2022 til og med den 30. september 2024. Valgene foregår over 3 
uger og vil fremover ligge i maj måned i lige år. 
 
Fremover vil et eventuelt fravalg af en eksisterende frokostordning træde i kraft 
senest 6 måneder efter, at forældrebestyrelsens beslutning om 
frokostordningen er modtaget af Afdeling for Dagtilbud. 
 
 

3. Frokosttakst 
Frokosttaksten fastsættes på baggrund af kommunalbestyrelsens vedtagne 
budget for et sundt frokostmåltid og skal oplyses inden forældrene træffer 
beslutning om frokostordningen. I taksten er der indeholdt bruttoudgifter til mad 
og personaleressourcer til levering, produktion og håndtering (personaletimer) 
af selve måltiderne. Da alle dagtilbud har et produktionskøkken, vil en fremtidig 
madproduktionen skulle ske i institutionens eget køkken. 
 
Taksten fastsættes i overensstemmelse med dagtilbudslovens paragraf 17, 
stk.2 på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter til det 
sunde frokostmåltid (råvarer og personaletimer, eksklusiv administration, 
ejendomsudgifter, og udgifter til strøm og renovation). 
 
Der ydes ikke reduktion i prisen ved ferie eller andet fravær. 
 
 

4. Forældrearrangerede mad- og frokostordninger i Albertslund 
Kommune 

I de dagtilbud, hvor forældrebestyrelsen eller forældrene har fravalgt den 
kommunalt arrangerede frokostordning, kan forældrebestyrelsen beslutte at 
oprette en forældrearrangeret mad- og/eller frokostordning jf. § 17, stk.1+3. 
 
Dette kræver ikke et flertal blandt forældrene, da det er frivilligt for forældrene, 
om deres barn skal deltage eller ej. Der kan kun oprettes én forældrearrangeret 
mad- og frokostordning pr. dagtilbud.  
 
En forældrearrangeret mad- og frokostordning skal kunne leve op til de 
bestemmelser, der sættes i fødevarelovgivningen og er baseret på et 
privatretsligt grundlag, hvor det er forældrene, som indgår en aftale med en 
ekstern leverandør og forældrene hæfter for et eventuelt underskud. 
 
Forældrene skal afholde alle udgifter og de må ikke opkræve mere end det 
fastsatte kommunale maksimale beløb.  
 
Kommunalbestyrelsen har intet arbejdsgiveransvar i forbindelse med 
ansættelse mv. af køkkenpersonale medmindre andet er aftalt. 
 
Regnskabet skal årligt godkendes af forældrebestyrelsen. 
 
Yderligere information kan hentes her: 
 

mailto:dagtilbud@albertslund.dk
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Dagtilbudsloven 
 
Dagtilbudsvejledningen 
 
Samt Fødevarevarelovgivningen på Fødestyrelsens hjemmeside om : 
www.altomkost.dk  
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210015
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=168574
http://www.altomkost.dk/

