Skal dit barn have et kommunalt frokostmåltid?
- information om ordningen i Viborg Kommune

Dagtilbudsafdelingen

Indledning
Fra 2011 skal Viborg Kommune tilbyde et kommunalt frokostmåltid i de børnehuse, der ønsker det.
Det er forældrene til børn i de enkelte kommunale børnehuse
og bestyrelserne i de selvejende børnehuse, der vælger, om de vil
have det kommunale tilbud eller ej. Det sker gennem en afstemning i det enkelte børnehus.
Denne folder fortæller om det kommunale frokostmåltid, som
Viborg Kommune tilbyder, prisen for ordningen og afstemningen
om det kommunale frokostmåltid.
Folderen kommer også ind på hvilket alternativ institutionen har,
hvis det kommunale frokostmåltid bliver fravalgt.
Folderen suppleres af hjemmesiden viborg.dk/frokostordning.
Her kan du læse mere om det kommunale frokostmåltid.
Vi håber, at folder og hjemmeside giver svar på de spørgsmål, du
har til det kommunale frokostmåltid.
Du er selvfølgelig også velkommen til at henvende dig til lederen
i dit børnehus, hvis du har spørgsmål.
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Det kommunale frokostmåltid
Frokosten
Den mad, dit barn bliver tilbudt, er et sundt måltid, som følger
Fødevarestyrelsens anbefalinger. Læs mere på www.altomkost.
dk.
Andre måltider
Viborg Kommune tilbyder ikke måltider ud over frokost, men der
vil stadig være et tilbud om morgenmad til de børn, der måtte
have behov for det som en del af dagtilbudsydelsen.
Det enkelte børnehus kan vælge at tilbyde andre måltider efterdrøftelse i bestyrelsen.
Prisen
Det koster 509 kr./mdr. at deltage i det kommunale frokostmåltid – uanset om dit barn går i vuggestue eller børnehave. Juli
måned er betalingsfri
Et sundt kommunalt frokostmåltid indgår altså ikke som en del
af prisen for en plads i en vuggestue eller en børnehave, men
betales seperat.
Reglerne om fripladstilskud og søskendetilskud gælder også for
det kommunale frokostmåltid.
Gælder alle hverdage
Det kommunale frokostmåltid bliver serveret på alle hverdage
året rundt undtagen 5. juni og 24. december.
Gælder hele børnehuset
Det kommunale frokostmåltid vælges eller fravælges for hele
børnehuset. Det vil sige, at hvis der er valgt et kommunalt frokostmåltid i børnehuset, gælder det for alle børn.
I børnehuse med flere enheder eller afdelinger er det et flertal
blandt forældrene i den enkelte enhed eller afdeling, der beslutter, om man skal være med i det kommunale frokostmåltid eller
ej.
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Børnehuse med flere enheder eller afdelinger er kendetegnet
ved at være fysisk adskilt i det daglige. Der kan også være tale
om et børnehus, der indeholder både vuggestue og børnehave,
som her regnes som to enheder.
Børn kan fritages fra ordningen
Dit barn kan fritages fra det kommunale frokostmåltid, hvis det
har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, der kræver
speciel kost. Det er byrådet, der kan beslutte, om barnet skal
fritages det kommunale frokostmåltid.
Fravalg af ordningen
Forældre kan fravælge den kommunale frokostordning, hvis et
flertal af forældrene siger nej til ordningen.
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Forældrearrangeret frokostmåltid
Forældrearrangeret frokostmåltid
I de børnehuse, der har fravalgt det kommunale frokostmåltid,
kan forældrebestyrelsen vælge at lave en forældrearrangeret
frokostmåltid i stedet.
Det er frivilligt, om der oprettes et forældrearrangeret frokostmåltid i stedet for den kommunale ordning og om dit barn skal
være med i et forældrearrangeret frokostmåltid. Her træffes
valget altså ikke på vegne af hele enheden eller afdelingen, men
for hvert enkelt barn.

Prisen
Forældrenes betaling for frokostmåltidet, der er arrangeret af
forældrene selv, må maksimalt koste det samme som det kommunale tilbud.
Kommunen yder fripladstilskud, men ikke søskendetilskud til det
forældrearrangerede frokostmåltid
Gælder alle hverdage
Forældrearrangerede frokostmåltider skal dække alle årets hverdage og i øvrigt følge de vejledninger, der gælder for de kommunale frokostmåltid.
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Andre måltider arrangeret af forældre
Forældre kan arrangere madordninger, der dækker den mad, som
dit barn bliver tilbudt ud over frokosten - for eksempel formiddagsmad eller eftermiddagsmad.
Forældre skal bruge de køkkenfaciliteter, der er i institutionen
og kan ikke kræve, at køkkenfaciliteterne udvides til måltider ud
over frokosten.
Det er frivilligt, om du ønsker at være med i de ordninger, der er
forældrearrangeret. Udgiften betales af forældre til de børn, der
er med i ordningen.
Der ydes ikke tilskud til forældrearrangerede madordninger.
Kommunen yder ikke fripladstilskud eller søskendetilskud til de
forældrearrangerede madordninger.
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Køkkenet
En betingelse for, at børnehuset kan indføre et frokostmåltid, er
at den har et køkken, der er registreret efter fødevaremyndighedernes regler.
I Viborg Kommune er udgangspunktet, at der laves produktionskøkken i alle børnehuse, der vælger det kommunale frokostmåltid. Der kan dog være lokale forhold der taler imod det. F.eks
forestående udbygninger, sammenlægninger m.v. Bestyrelsen
kan søge Børne- og Ungdomsudvalget om at få etableret et
produktionskøkken.
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Afstemning om frokostordning

Det er forældrene til børn i de enkelte kommunale børnehuse
og bestyrelserne i de selvejende børnehuse, der vælger, om de vil
have det kommunale tilbud eller ej. Det sker gennem en elektronisk afstemning via børne-nettet.
Hvis dit barn går i et kommunalt børnehus, er det forældrene
der vælger, om de vil have det kommunale tilbud eller ej. Du skal
stemme på børne-nettet. Der er én stemme pr. barn.
Det kræver et flertal IMOD det kommunale tilbud for, at ordningen ikke tilbydes børnehuset eller enheden. Og omvendt: Hvis
antallet af stemmer FOR ordningen og stemmer, der ikke er afgivet, til sammen er større end antallet af stemmer IMOD ordningen, vil det kommunale frokostmåltid blive tilbudt i børnehuset
eller i enheden.
Du kan stemme her.
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Hvis dit barn går i en selvejende børnehus, er det op til bestyrelsen, om der skal afholdes informationsmøder og om forældrene
efterfølgende skal stemme om tilbuddet. Hold derfor øje med
information fra dit barns børnehus om emnet, hvis der er tale
om et selvejende børnehus.
Det er forældrebestyrelsen, der her indstiller til Byrådet, om man
ønsker at gøre brug af det kommunale frokostmåltid.

Uanset om dit barn bliver passet i en kommunal eller selvejende
børnehus, skal du hvert andet år have mulighed for på ny at tage
stilling til, om dit barns børnehus skal være en del af det kommunale frokosttilbud.
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