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Rammer for forældrearrangerede frokost- og/eller madordninger i
kommunale og selvejende daginstitutioner/enheder Ringsted
Kommune.
Rammer for forældrearrangerede frokostordninger
Forældrebestyrelsen eller forældrene i en enhed, der har fravalgt det kommunale tilbud om et
sundt frokostmåltid, kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. De enkelte
forældre i børnehuset/institutionen beslutter, om de vil benytte den forældrearrangerede
frokostordning. Der kræves ikke et flertal af forældrene for at oprette en forældrearrangeret
frokostordning. Der kan kun oprettes én forældrearrangeret frokostordning pr. institution.
Det er op til den enkelte forælder at afgøre om deres barn skal deltage i ordningen eller ej.
Forældrenes betaling til den forældrearrangerede frokostordning pr. barn pr. måned må ikke
overstige forældrenes betaling for det kommunale tilbud om frokostordning.
Kommunen yder økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud eller
socialpædagogisk fripladstilskud til forældre, der er berettiget hertil. Der gives ikke
søskendetilskud. Kommunen varetager administration af fripladstilskud jf. lovgivningen.
Kommunen tilbyder ikke at administrere forældrearrangerede frokostordninger udover
fripladstilskuddet.
Kommunen yder ikke tilskud til at nedsætte forældrenes betaling for forældrearrangeret
frokostordning.
Nærmere procedurer og retningslinjer for opkrævning, samarbejde mellem Institutionskontoret og
den enkelte bestyrelse, tidsfrister m.m. fastsættes.
En forældrearrangeret frokostordning skal til enhver tid leve op til fødevarelovgivningen,
hygiejnereglerne og fødevarestyrelsens anbefalinger om sund kost til småbørn.
En forældrearrangeret frokostordning skal til enhver tid leve op til Ringsted Kommunes mad- og
måltidspolitik.
En forældrearrangeret frokostordning er et tilbud om mad og drikke ved frokosttid alle ugens dage
lige som det kommunale tilbud.
De forældrearrangerede frokostordninger skal kunne gennemføres inden for de eksisterende
fysiske rammer i daginstitutionerne. Forældrene kan ikke pålægge kommunen at etablere større
eller udvidede køkkenfaciliteter. Der skal uanset valg af frokostordning være et registreret køkken i
henhold til fødevaremyndighederne.
Forældrebestyrelser kan ikke anmode om at ansætte køkkenpersonale til forældrearrangerede
frokostordninger, hvorved kommunen eller den selvejende institution pålægges arbejdsgiveransvar
m.m.
De forældrearrangerede frokostordninger må ikke medføre højere udgifter til personaleressourcer
eller ekstra personaleopgaver i den enkelte institution, end der almindeligvis benyttes til håndtering
af frokost i daginstitutionerne i kommunen.
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En forældrearrangeret frokostordning skal afvikles under hensyntagen til det pædagogiske arbejde
i den enkelte daginstitution og skal ikke stå i vejen for afvikling af eksempelvis ture og
arrangementer.
De forældrearrangerede frokostordninger baserer sig på et privatretsligt grundlag, hvor forældrene
indgår en aftale med en ekstern leverandør af frokost. Eventuelle tvister mellem parterne skal
afgøres ved domstolene.
Den forældrearrangerede frokostordning skal ophøre, når forældrene i børnehuset/institutionen
ikke længere fravælger den kommunale frokostordning. Derfor skal forældrene være opmærksom
på opsigelse med videre i forbindelse med kontraktindgåelse.
Tidsfrister og perioder for en forældrearrangeret frokostordning følger de af udvalget fastsatte
frister for den kommunale frokost/madordning.

Forældrearrangerede madordninger, der ligger ud over frokostmåltidet
Alle institutioner kan etablere forældrearrangerede madordninger for de måltider, som ligger
udover frokostmåltidet, eksempelvis morgen-, formiddags-, og eftermiddagsmad.
Der er ikke et maksimumsbeløb for de forældrearrangerede madordninger.
Forældrene betaler udgifterne inkl. administration til ordningen. Forældrene står selv for
administrationen af de forældrearrangerede madordninger.
Det op til hver enkelt forælder at afgøre, om deres barn skal deltage i ordningen eller ej.
Der kan kun oprettes én forældrearrangeret madordning per børnehus/institution.
Kommunen skal hverken yde økonomisk – eller socialpædagogisk fripladstilskud og ej heller
søskendetilskud.
Kommunen giver ikke økonomisk tilskud til at nedsætte forældrenes betaling for
forældrearrangerede madordninger.

Forældrearrangerede frokost- og madordninger i privatinstitutioner
Forældre til børn i privatinstitutioner, der har fravalgt et sundt frokostmåltid, kan beslutte at oprette
en forældrearrangeret frokostordning og/eller en forældrearrangeret madordning, for den mad der
ligger udover frokostmåltidet. Privatinstitutionen kan fastsætte rammer for ordningerne og
forældrene beslutter inden for disse rammer hvordan ordningerne skal tilrettelægges.
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