Rammer for den kommunale frokostordning i Sorø Kommune

Følgende rammer er politisk godkendt i maj 2017.

Procedurer for til-/fravalg af den kommunale frokostordning
Lov
Kommunen er forpligtet til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle daginstitutioner senest fra 1. august 2011. Kommunen skal senest den 31. december 2010 have hørt forældrene, hvorvidt de ønsker
at fravælge frokostordningen.

Indstilling
Kommunen tilbyder pr. 1. august 2011 et frokostmåltid, som baserer sig på en ekstern udbyder og
som kan håndteres i køkkener godkendt som modtagekøkkener.

Byrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostordning.

Nedenstående retningslinjer offentliggøres på Sorø
Kommunes hjemmeside.

Byrådet skal mindst hvert andet år og højst en
gang om året give mulighed for fravalg af et sundt
frokostmåltid.

Den kommunale frokostordning kan fravælges
hvert 2. år – i ulige år (dvs. 2017, 2019 osv).
Fravalg skal ske senest den 1. juli, således at resultatet kan indgå i budgetforhandlinger for det
efterfølgende år.
Forældrebestyrelsens beslutning (uanset om det er
et tilvalg eller fravalg) skal meddeles fagcenter
Børn og Familier skriftligt.
Daginstitutioner der har fravagt det kommunale
frokosttilbud har derudover mulighed for at tilmelde
sig ordningen senest den 1. juli i lige år med ikrafttrædelse pr. 1. januar i det efterfølgende år (lige år
– dvs. 2017, 2019).

Frokostmåltidet skal ophøre senest 6 mdr. efter at
forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af
byrådet.

Ophør af madordningen sker pr. 1. januar i det
efterfølgende år (lige år – dvs. 2018, 2020 osv.)

Rammer for de forældrearrangerede frokost- og madordninger
Lov
Byrådet kan fastlægge rammer for de forældrearrangerede frokost- og madordninger.
En forældrearrangeret frokostordning kan kun
etableres, hvis det kommunale tilbud er fravalgt.
En forældrearrangeret madordning indeholder den
mad der serveres udover frokostmåltidet
(f.eks. formiddags og eftermiddagsmad). En forældrearrangeret madordning kan etableres uanset
hvilken frokostordning, der er valgt.

Indstilling
Forældre som beslutter at tilrettelægge en forældrearrangeret ordning, skal overfor fagcenter Børn
og Familier skriftlig redegøre for, hvordan ordningen håndteres og hvordan man sikrer at gældende
lovgivning/regler overholdes.
Ordningen må ikke medføre merudgifter til personaleressourcer end der almindeligvis benyttes til
håndtering af mad i daginstitutionen.

De forældrearrangerede ordninger skal kunne gennemføres indenfor de aktuelle fysiske rammer i

Lov

Byrådet skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger. Hensigten er at sikre, at der ikke etableres dyre frokostordninger, som nogle forældre ikke
vil have mulighed for at deltage i. Derudover skal
kommunen yde tilskud til fripladser til de forældrearrangerede ordninger.

Indstilling
institutionen, og kommunen kan dermed ikke pålægges at foretage yderligere investeringer i forhold
til dette. Alle daginstitutionskøkkener bliver i 2011
opdateret, således at de kan godkendes som modtagekøkkener.
De vedtagne retningslinjer offentliggøres på Sorø
Kommunes hjemmeside.
Der fastsættes et maksimumbeløb for forældrebetalingen til de forældrearrangerede frokostordninger
svarende til den til enhver tid gældende takst for
den kommunale ordning, således at en forældrearrangeret frokostordning aldrig kan blive dyrere end
det kommunale frokosttilbud.

Byrådet kan efter anmodning fra forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed beslutte at
ansætte køkkenpersonale til forældrearrangerede
frokost- og madordninger.
Byrådet afholder udgifter til administration af
ansættelsesforholdet.

Kommunen ansætter ikke køkkenpersonale til forældrearrangerede frokost- og madordninger,
idet der ønskes en klar adskillelse mellem den
kommunale økonomi og den økonomi, der vedrører
de forældrearrangerede ordninger.

Byrådet kan beslutte at administrere forældrearrangerede frokost- og madordninger. Forældrene
betaler byrådets udgifter til administration.

Byrådet tilbyder ikke at administrere de forældrearrangerede frokost- og madordninger, idet der ønskes en klar adskillelse mellem den kommunale
økonomi og den økonomi, der vedrører de forældrearrangerede madordninger. Forældrene skal
således selv administrere ordningen.

Byrådet er forpligtiget til at yde fripladstilskud til
forældre, som er omfattet af forældrearrangerede
frokostordninger. Byrådet kan af hensyn til administration af fripladstilskud fastsætte rammer for varsel for til-/framelding af ordningen.

De enkelte forældre skal overfor kommunens
pladsanvisning dokumentere, at vedkommende har
ret til øget fripladstilskud i forbindelse med en forældrearrangeret frokostordning.

