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Dagtilbud

FROKOSTORDNINGER I
GENTOFTE KOMMUNE
Alle 0-6 årige børn i Gentofte Kommunes
daginstitutioner skal tilbydes et dagligt
sundt frokostmåltid. Formålet med
frokostmåltidet er at medvirke til at skabe
sunde kostvaner hos børn og bidrage til
børnenes generelle trivsel og udvikling.
Muligheder for valg af frokostordning
Der er følgende muligheder for
frokostordninger:
1. Den kommunale frokostordning
Børnene bliver tilbudt et dagligt sundt
frokostmåltid, som er produceret i
institutionens produktionskøkken, eller
som er leveret af en ekstern leverandør og
anrettet i institutionens modtagekøkken.
Økonomien og organiseringen er
administreret af Gentofte Kommune.
Forældrene betaler dagtilbudsydelsen +
prisen for den kommunale frokostordning.
Prisen for den kommunale frokostordning
er 807 kr. i 2020. De gældende takster kan
du finde her eller på www.gentofte.dk
under ”Borgerservice”. Kommunen yder
fripladstilskud og søskendetilskud. Alle
børn er omfattet af ordningen.
2. Den forældrearrangerede frokostordning
Hvis den kommunale frokostordning
fravælges, kan forældrebestyrelsen eller
forældre arrangere en forældrearrangeret
frokostordning. Børnene bliver i den

forældrearrangerede frokostordning tilbudt et
dagligt frokostmåltid, som er produceret i
institutionens produktionskøkken, eller som er
leveret af en ekstern leverandør og anrettet i
institutionens modtagekøkken. Økonomien og
organiseringen er administreret af de forældre,
som arrangerer ordningen, og der skal aflægges
et selvstændigt regnskab for ordningen, som skal
være helt isoleret fra institutionens øvrige
økonomi. Eventuelle tab vil blive fordelt blandt
deltagerne i den forældrearrangerede
frokostordning. Forældrene betaler
dagtilbudsydelsen til kommunen + prisen for den
forældrearrangerede frokostordning til arrangørerne. Prisen fastsættes af de, der arrangerer
frokostordningen - dog max 1.000 kr./mdr.
Kommunen yder fripladstilskud, men ikke
søskendetilskud. Ved en forældrearrangeret
frokostordning er de børn hvis forældre vælger
det omfattet.
3. Ingen frokostordning
Forældre medbringer madpakker med
hjemmefra til deres børn og betaler kun
dagtilbudsydelsen.
Hvem vælger frokostordningen?
Det er forældrebestyrelsen, hvis institutionen
består af én enhed, eller flertallet af forældre,
hvis institutionen består af flere enheder, der
vælger eller fravælger den kommunale
frokostordning. En daginstitution med flere
enheder er kendetegnet ved, at enhederne er
fysisk adskilt fra hinanden, ved at bygningerne er
placeret på to forskellige matrikler. Er der to
aldersgrupper i institutionen, træffes to valg: Ét

for de 0-2 årige og ét for de 3-5 årige.
Forældrene har én stemme for hvert barn, de
har i enheden. Skovbørnehaverne er i Gentofte
Kommune fritaget for frokostordningen.
Sådan foregår valget af frokostordning
Dagtilbud opfordrer til at i de tilfælde, hvor det
er forældrebestyrelsen, der træffer beslutning
om frokostordning, at forældrebestyrelsen
foretager en høring blandt forældrene om,
hvilken frokostordning der ønskes. Der gives
mulighed for at træffe valg om frokostordninger
mindst hvert andet år og højst én gang om året.
Beslutningen har virkning efter 6 mdr.
Dagtilbud får besked om et eventuelt fravalg af
frokostordning via lederne.
Hensyn
Den kommunale frokostordning tager hensyn til
børn med anden kulturel eller etnisk baggrund
end dansk, vegetarer og til børn, der
eksempelvis ikke tåler mælkeprodukter,
nødder, citrusfrugter eller skaldyr.
Fritagelse fra den kommunale frokostordning
Hvis et barn har en lægedokumenteret
allergi eller anden sygdom, som kræver
specialkost, og det vurderes, at der ikke på
forsvarlig vis kan tilbydes barnet et sundt
frokostmåltid i daginstitutionen, kan barnet
fritages for frokostordningen. Forældre
medbringer da barnets frokost med hjemmefra
og fritages for at betale for frokostordningen.
Hvis du ønsker fritagelse fra den kommunale
frokostordning, skal du sende en ansøgning
samt aktuel lægedokumentation til
dagtilbud@gentofte.dk.

Det er Gentofte Kommunes målsætning i
den overordnede Mad- og Måltidspolitik,
som du kan finde her eller på
www.gentofte.dk, at økologi indtænkes i
videst muligt omfang, og at årstidens
råvarer og økologiske produkter anvendes i
madlavningen.
Øvrige måltider
Frokostordningen omhandler kun
frokostmåltidet og ikke morgen-,
formiddags- og eftermiddagsmad. Det er
op til institutionerne, om de vil dække
udgiften til dette. Forældrebestyrelsen
eller forældrene i den enkelte enhed kan
oprette en forældrearrangeret ordning til
disse måltider.
Spørgsmål
Har du har spørgsmål, kan du kontakte
lederen i jeres daginstitution el. Dagtilbud
på dagtilbud@gentofte.dk eller telefon
39 98 50 00.

