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Fakta ifølge dagtilbudsloven 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år – og højst en gang om året – 

give mulighed for fravalg af frokostordningen. 

 Forældrebestyrelsen eller forældrene i det enkelte dagtilbud, er ansvarlig for at 

oplyse kommunalbestyrelsen om forældrenes beslutning om fravalg af 

frokostordningen. 

 Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør retningslinjerne for 

forældrenes fravalg af frokostordningen– herunder længden af perioden for 

fravalg og frister, samt procedurer for formidling af forældrenes beslutning om 

fravalg til kommunalbestyrelsen. 

 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at 

forældrebestyrelsen eller forældrene ikke kan 

fravælge frokostordningen, hvis det vurderes at 

det af sociale og sundhedsmæssige årsager er 

særlig påkrævet for børnene i et bestemt 

dagtilbud. 

 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at børn i 

kommunale og selvejende dagtilbud, der 

hovedsalig anvende skoven eller lignende naturområder, ikke skal omfattes af 

frokostordningen. 

 Forældrebestyrelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner kan beslutte 

at fravælge frokostordningen. 

 I kommunale og selvejende daginstitutioner, som består af flere enheder, kan 

et flertal af forældre med børn i den pågældende enhed beslutte at fravælge 

frokostordningen. 

Dagtilbudsloven § 16 a 

 Alle børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og 
privatinstitutioner skal have sundt frokost måltid alle hverdage. 

Dagtilbudsloven § 16 b 

 Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, kan 
beslutte at fravælge det sunde frokostmåltid. 

 Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år, og højst én gang om året, give 

mulighed for fravalg af et sundt frokostmåltid. 
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 Forældrebestyrelsen eller forældre i kommunale og selvejende daginstitutioner 

der har fravalgt frokostordningen, eller ikke er omfattet af ordningen, har 

mulighed for at oprette en forældrearrangeret frokostordning. 

 Forældre der benytter en forældrearrangeret frokostordning, betaler udgifterne 

der er forbundet med ordningen – herunder administration af ordningen, samt 

evt. lønudgift til køkkenpersonale. 

 Kommunalbestyrelsen fastsætter hvor meget forældrene skal betale for 

frokostordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagtilbudsloven § 16 b 

 Forældrebestyrelser i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, kan 

beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid 

 I kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, som består af flere 

enheder, kan et simpelt flertal af forældre med børn i den pågældende enhed 

beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid. 

Forældrene har én stemme for hvert barn de har i enheden. 

Dagtilbudsloven § 17 

 Forældrebestyrelsen i en daginstitution eller forældrene i den enkelte enhed i 

kommunale, selvejende eller udliciterede daginstitutioner der har fravalgt et sundt 

frokostmåltid eller ikke er omfattet af et sundt frokostmåltid, kan beslutte at 

oprette en forældrearrangeret frokostordning. 

 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimum beløb for forældrenes betaling 

af til forældrearrangerede frokostordninger. 
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Frokostordning i Egedal Kommune 

Byrådet i Egedal Kommune har vedtaget nogle krav til frokostordningen, som 

kommende leverandøren af ordningen skal leve op til  

 Minimum 70 % af maden skal være økologisk 

 Levering af frokosten skal ske minimum to gange om ugen 

 Frokosten leveres delvist forarbejdet, så f.eks. grøntsager kan tilberedes i 

institutionen, den dag de skal spises 

 Så vidt muligt skal årstidens grøntsager anvendes 

 Sundhedsstyrelsens 10 kost råd skal følges 

 Den ugentlige menuplan – og information herom- skal være synlig for forældre 

og personale 

Frokosten leveres af https://www.fruhansenskaelder.dk/ 

 

 Frokostordningen er fuldt forældrefinansieret og er ikke indregnet i 

forældrebetalingen for en daginstitutionsplads 

 Betaling for frokostordningen opkræves særskilt 

 Der ydes fripladstilskud og søskenderabat til betaling af frokostordningen, for 

forældre der i forvejen er bevilget fripladstilskud til deres barn i dagtilbud 

 Taksten for frokostordningen beregnes årligt - den aktuelle takst fremgår af 

kommunens hjemmeside. 

Frokostordningen inkluderer ikke formiddags -/ og eftermiddagsmåltider i 

dagtilbuddet. 

 

Mulighed for fravalg af frokostordning 

Byrådet i Egedal Kommune har vedtaget at der hvert andet år – i lige år - skal være 
afstemning om fravalg af frokostordningen i kommunens dagtilbud. 

 Med byrådets vedtagelse er der alene tale om at forældrene har mulighed for at 

give deres mening til kende – og derved påvirke til fravalg af frokostordningen i 

deres barns dagtilbud 

 Der er ikke mulighed for individuelle fravalg af frokostordningen. Det er et 

simpelt flertal der afgør om frokostordningen fravælges i dagtilbuddet 

 Forældre har én stemme pr indmeldt barn. Evt. uenigheder om fravalg afklares 

alene mellem forældrene 

 Afstemning sker elektronisk 

https://www.fruhansenskaelder.dk/
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Forældrene modtager besked via et opslag i Aula, med yderligere information 

umiddelbart før afstemningen. 

 

Mulighed for fritagelse fra frokostordning 

 Forældre kan søge om fritagelse fra 

frokostordningen til deres barn, hvis der foreligger 

lægelig dokumentation for allergi eller anden 

sygdom, der kræver specialkost 

 Ansøgning om fritagelse for frokostordning skal 

foregå i dialog med ledelsen af dagtilbuddet – og 

leverandøren 

 Ansøgningsskema kan fås hos ledelsen i barnets 

dagtilbud - og skal vedlægges lægelig 

dokumentation  

 Ledelsen i dagtilbuddet sender underskrevet ansøgning til Center for Skole & 

Dagtilbud, som træffer endelig afgørelse  

Erfaringerne med frokostordningen viser, at det i langt de fleste tilfælde er muligt at 

tilpasse kosten - og imødekomme barnets behov for specialkost ved f.eks. 

lægedokumenteret allergi eller sygdom. 

 

Børn der af religiøse grunde er underlagt andre kostregler kan også imødekommes af 

leverandøren. 

 

 

 

 

 

 

Dagtilbud der er undtaget af frokostordningen 

 Børnehaven Tungegården er undtaget efter dagtilbudslovens § 16a stk. 4. 

 

Dagtilbudsloven § 16 a 

Kommunalbestyrelsen træffer efter ansøgning fra et barns forældre afgørelse om, 

at barnet kan fritages fra et sundt frokostmåltid, hvis barnet har 

lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og 

kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet en sund frokost måltid. 


