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Procedure for valg af den kommunale frokostordning i 2016
Til bestyrelser i Kerteminde Kommunes daginstitutioner
Det er blevet tid til, at der foretages høring/valg i forbindelse med den kommunale frokostordning i 2016.
I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt
frokostmåltid hver dag. I 2010 blev frokostordningen gjort fleksibel således at
der blev skabt mulighed for, at forældregruppen kan fravælge frokostordningen, jf. Dagtilbudsloven § 16 b. Forældrebestyrelsen i en daginstitution
skal således, på baggrund af flertallet af forældrenes tilkendegivelser i en
skriftlig høring, have mulighed for at vælge det sunde frokostmåltid fra hvert
andet år.
Muligheden for at fravælge frokostordningen er et anderledes valg, der
kræver særlig opmærksomhed. Når der udskrives valg, kan man som regel
stemme ja eller nej, for eller imod, med mulighed for at tilkendegive ’ved
ikke’, men i forbindelse med fravalget af frokostordningen er valget anderledes. Med Dagtilbudsloven er der sagt ja til frokostordningen for alle børn i
daginstitutioner. Det er alene, hvis du/I som forældre vil påvirke til et fravalg
af frokostordningen, at I skal stemme. Blanke stemmesedler og ikke-afgivne
stemmer tæller som ja til ordningen. Forældre, der ikke aktivt afgiver en
stemme, indgår i afstemningens resultat som forældre, der ikke har fravalgt
frokostordningen.
Ovenstående skal forstås således, at der skal være flere stemmer imod den
kommunale frokostordning end ikke afgivne eller blanke stemmer, for at
frokostordningen er fravalgt i institutionen.
Det er derfor nu blevet tid til, at bestyrelserne i Kerteminde Kommunes daginstitutioner inden d. 1. marts 2016 skal beslutte, hvorvidt institutionens børn
skal deltage i frokostordningen.
Følgende regler gælder for valg om institutionens deltagelse i den kommunale frokostordning i Kerteminde Kommune:




Valg foretages hvert andet år i lige år
Valg foretages af bestyrelsen
Institutionen samlede forældregruppe høres skriftligt om deres holdning til deltagelse i den kommunale frokostordning forud for bestyrelsens valg
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Administrationen skal oplyse forældrene om den forventede takst
(taksten forventes at være 494 kr.) og om adgangen til søskendefripladstilskud i forbindelse med høringens begyndelse
Forældrepar har et svar pr. barn i institutionen
Blanke svar tæller som ja til den kommunale frokostordning, da der
ikke er foretaget et fravalg af frokostordningen (jf. ovenstående)
Manglende svar tæller som ja til den kommunale frokostordning, da
der ikke er foretaget et fravalg af frokostordningen (jf. ovenstående)
Bestyrelsen træffer sin beslutning på baggrund af flertallet af forældrenes tilkendegivelse
Svarer mindre end et flertal af forældrene på høringen, skal bestyrelsen gentage høringen (evt. i forbindelse med et møde)
En eventuel frokostordning etableres i 3. kvartal i 2016 (senes d. 1.
september)
I aldersintegrerede institutioner kan bestyrelsen vælge at lade vuggestuegruppen omfatte af en frokostordning, mens børnehavegruppernes undtages.
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Tidsplan
Tidsplan/deadline
Februar 2016

Senest den 1.
marts 2016

3 kvartal (senest
d. 1 september)

Handling

Ansvarlig/-e

Den samlede forældregruppe høres skriftligt om
deres holdning til den
kommunale frokostordning.
Administrationen skal informeres om bestyrelsens
til- eller fravalg af frokostordningen

Bestyrelsen i de
enkelte daginstitutioner afsender og
modtager høringsbrevet.
Bestyrelsen træffer
valg/fravalg på
baggrund af flertallet af forældres
tilkendegivelser i
den skriftlige høring.
Institutionen

Frokostordningen etableres eller ophører

Bemærkninger

Informationen sendes til
Christina Møller Kjærgaard
(cmk@kerteminde.dk)

I ’Retningslinjer for kommunal frokostordning i Kerteminde Kommune’ kan
findes yderligere oplysninger om frokostordningen. Spørgsmål kan også
rettes til undertegnede.
Venlig hilsen
Christina Møller Kjærgaard
Budget- og analysekonsulent
Kerteminde Kommune
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