Retningslinjer – forældrearrangerede frokostordninger.
Forældrebestyrelsen i en daginstitution eller forældrene i den enkelte enhed i kommunale eller selvejende
daginstitutioner der har fravalgt et sundt frokostmåltid eller ikke er omfattet af et sundt frokostmåltid
(skovbørnehaver) kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning.
Maksimumbeløbet for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger må ikke overstige
maksimum for forældrebetalingen for det kommunale tilbud.
Forældre med børn der er omfattet af økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud eller
socialpædagogisk fripladstilskud og som har valgt at være med i en forældrearrangeret frokostordning
tildeles ligeledes fripladstilskud til det forældrearrangerede frokostmåltid.
Kommunalbestyrelsen skal administrere og afholde udgiften til administration ved tildeling af
fripladstilskud, derfor skal institutionen indsende en liste til pladsanvisningen på de børn der er omfattet af
en forældrearrangeret frokostordning.
Den Forældrearrangerede frokostordning er en privat ordning hvilket betyder at det som udgangspunkt er
forældrene der er ansvarlige for ordningen. Det vil sige at det er forældrene der hæfter ved manglende
betaling til evt. leverandør eller manglende betaling fra nogle forældre.(bortset fra forældre med børn der er
omfattet af fripladstilskud – her er det kommunens anliggende).
Hvis kommunen har besluttet at der må ansættes køkkenpersonale i de forældrearrangerede frokostordninger,
ansættes dette personale i givet fald på tilsvarende måde som det øvrige personale i daginstitutionen.
Kommunen er arbejdsgiver for køkkenpersonalet og har dermed ansvaret for, at køkkenpersonalet er
omfattet af lovpligtige forsikringer, bliver dækket under fravær ved sygdom pga. barsel, indbetaling af
feriepenge m.v.
Lønomkostninger til køkkenpersonale, der er ansat til at tilberede mad i forbindelse med forældrearrangerede
ordninger i daginstitutioner indregnes i den pris, som forældrene betaler til den forældrearrangerede
frokostordning. Dette indebærer, at lønudgift, ATP, feriepenge, arbejdsskadeforsikring, nettoudgifter ved
sygdom og barsel mv. til køkkenpersonale i forbindelse med en forældrearrangeret frokostordning skal
indregnes i forældrenes betaling til ordningen. Hermed skal indregnes de lønudgifter, der er i forbindelse
med forberedelse og tilberedning af maden mv.
Hvis Kommunen vælger at administrere ordningen skal forældrene betale den fulde udgift til kommunens
administration af ordningerne. Dette indebærer, at kommunens udgifter til administration af ordningen,
herunder udsendelse af girokort, portoudgifter mv. indgår som en del af forældrenes betaling til ordningen.
Den forældrearrangerede ordning skal leve op til vejledningen fra fødevarestyrelsen.

Retningslinjer – forældrearrangerede madordninger
Forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed i kommunale eller selvejende daginstitutioner kan
beslutte at oprette en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet.
Forældrene, der benytter den forældrearrangerede madordning, betaler udgifterne til ordningerne herunder
administration af ordningerne og en eventuel lønudgift til køkkenpersonale - Udgiften til madordninger
opgøres eksklusive ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

Den forældrearrangerede madordning er en privat ordning hvilket betyder at det som udgangspunkt er
forældrene der er ansvarlige for ordningen. Det vil sige at det er forældrene der hæfter ved manglende
betaling til evt. leverandør eller manglende betaling fra nogle forældre.
Hvis kommunen vælger at administrere ordningen skal Forældrene betale den fulde udgift til kommunens
administration af ordningerne. Dette indebærer, at kommunens udgifter til administration af ordningen,
herunder udsendelse af girokort, portoudgifter mv. indgår som en del af forældrenes betaling til ordningen,
såfremt kommunalbestyrelsen administrerer ordningen
Private institutioner
Forældre med børn i en privatinstitution der har fravalgt et sundt frokostmåltid, kan beslutte at oprette en
forældrearrangeret frokostordning .Forældre med børn i en privatinstitution kan endvidere beslutte at oprette
en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. Privatinstitutionen
kan fastsætte rammer for forældrearrangerede frokost- og madordninger.
Forældre med børn i privatinstitutionen beslutter inden for privatinstitutionens eventuelle fastsatte rammer,
hvordan ordningerne skal tilrettelægges.
De enkelte forældre med børn i privatinstitutionen beslutter, om de vil benytte den forældrearrangerede
frokost- eller madordning.

