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Tilbud om et sundt frokostmåltid: 

Bornholms Regionskommune tilbyder mod frokosttakst, børn i de kommu-
nale dagtilbud et sundt frokostmåltid. Dog undtaget Natur og Skovbørnehu-
set.  
Loven om fleksible frokostordninger giver forældrene mulighed for at fra-
vælge tilbuddet om et sundt frokostmåltid. 
 
Tilskud: 

Der ydes søskende og/eller fripladstilskud til frokostordningen efter gælden-
de regler.  
 
Procedure for fravalg: 

Forældrene kan igennem en fravalgsprocedure med simpelt flertal, beslutte 
om de vil fravælge et sundt frokostmåltid.  
 

Fravalget gælder de enkelte afdelinger (hele afdelingen på tværs af grupper).  
Forældrene har ét fravalg for hvert barn, de har i afdelingen.  
 

Ordningen er fravalgt når over 50 % af forældrene i en afdeling har sagt: 
”Nej tak”. 
 
Muligt fravalg sker på baggrund af: 

Præsentation af det sunde frokostmåltid, herunder pris og mulighed for fri-
plads og søskendetilskud.  
På baggrund af præsentationen træffes der i den enkelte afdeling beslutning 
om fravalg. Beslutning om fravalg sker på baggrund af de enkelte forældres 
fravalg. Resultatet meddeles skriftligt til Center for Børn og Familie. 
Det er hvert andet år muligt at fravælge det kommunale tilbud om sund fro-
kostordning. Valgene sker i lige år og vil have virkning fra 1. januar efter.  
 

Når etablerede ordninger fravælges: 

Forældrene skal gives mulighed for fravalg af frokostordningen hvert andet 
år. Fravælges en etableret frokostordning, skal ophør af frokostordningen 
ske med mindst en måneds varsel. Frokostmåltidet skal ophøre senest 6. 
mdr. efter at forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af kommunalbe-
styrelsen.  
Fravalget meddeles skriftligt til Center for Børn og Familie, Pladsanvisning 
og koordinering, der oplyser kommunalbestyrelsen om forældrenes beslut-
ning.  

 
Forældrearrangeret frokostordning 

Forældre, der fravælger den kommunale frokostordning, kan selv etablere en 
frokostordning eller en frokost-madordning. En frokost-madordning er en 
ordning, der omfatter andre måltider end frokostmåltidet.  
 
Det er frivilligt for forældrene, om deres barn deltager i den forældrearrange-
rede frokostordning, uanset om der er tale om en frokostordning eller en 
frokost-madordning. 
 
Hvordan den forældrearrangerede frokost– og madordning indrettes bestem-
mes af forældrene. Ordningen skal dog etableres udfra følgende rammer fast-
lagt af kommunalbestyrelsen: 
 
 Ordningen skal leve op til principper og anbefalinger i Bornholms Re-

gionskommunens kostpolitik ”Appetitvækkeren”. 
 Prisen for det forældrearrangerede frokostmåltid må ikke overstige pri-

sen for det kommunalt tilbudte frokostmåltid 548 kr. pr. mdr.  
 Center for Børn og Familie, Pladsanvisning og koordinering, skal in-

formeres senest 6 måneder før ordningen træder i kraft, så det sikres at 
køkkenfaciliteterne lever op til gældende krav.  

 Forældrene, der benytter ordningen, afholder udgifter til de forældrear-
rangerede ordninger, herunder administration, eventuelle lønudgifter 
samt udgifter til regnskab. Udgiften opgøres eksklusiv ejendomsafgif-
ter, herunder husleje og vedligeholdelse.  

 Der ydes fripladstilskud til forældrearrangeret frokostordning. 
 Til madordning udover frokost ydes ingen tilskud. 
 Ordningen skal afvikles under hensyn til pædagogik og struktur i det 

enkelte dagtilbud.  
 Bornholms Regionskommune tilbyder ikke administration af de foræl-

drearrangerede frokost– og madordninger. 
 Forældrene kan til -og afmelde sig frokostordningen. Dette skal, af 

hensyn til udbetaling af tilskud til eventuel friplads, ske med 14 dages 
varsel og kan først have virkning fra d. 1. dag i en måned. 

 Forældrerådet i den enkelte afdeling skal årligt godkende regnskabet 
for de forældrearrangerede frokost– og madordninger.  

 
 


