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Retningslinjer for fravalg af den kommunale frokostordning i 
Rebild Kommunes daginstitutioner. 

 

I henhold til lov om fleksibel frokostordning skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner 

pr.1.august 2011 have et sundt frokostmåltid. I Rebild Kommune er det desuden besluttet, at tilbuddet 

om et sundt frokostmåltid udvides til også at omfatte børnehavebørn i de udvidede skolefritidsordninger i 

Blenstrup og Hellum. Loven om fleksibel frokostordning giver forældrene mulighed for at fravælge den 

kommunale frokostordning. I Rebild Kommune skal fravalget ske ud fra følgende retningslinjer:  

 

Beslutning om fravalg: 
• Hvert andet år spørges forældre til børn i Rebild Kommunes daginstitutioner, om de ønsker at 

fravælge den kommunale frokostordning.  

• I institutioner der kun består af et hus, træffes beslutningen om fravalg af forældrebestyrelsen. I 

institutioner der består af flere huse, er det forældrebestyrelsens ansvar, at der afvikles valg i 

hvert enkelt hus. Beslutningen om fravalg afgøres således i hvert enkelt hus af et simpelt flertal 

af forældre. Forældre har én stemme pr. barn i det pågældende institutionshus.  

• Der afstemmes samlet for husene, således at de aldersintegrerede institutioner afholder ét valg, 

og det valg træffes samlet for både småbørn (0-2 år) og børnehavebørn (3-6 år).   

Grundlag for beslutning om fravalg: 
• Forud for forældrenes valg oplyser kommunen den kommunale frokosttakst gældende to år frem. 

• Endvidere beskriver de enkelte daginstitutioner, hvorledes de påtænker at løse opgaven med at 

tilvejebringe et sundt frokostmåltid og forelægger denne for forældrene med børn i den pågæl-

dende institution. 

Procedure og frister: 
Beslutningen om fravalg af den kommunale frokostordning finder sted hvert andet år (lige år) ud fra føl-

gende kadence:  

 

Oktober (lige år): Frokosttakst fastlægges i forbindelse med den kommunale budgetlægning 

Marts (ulige år): Hver enkelt daginstitution udspecificerer for forældrene med børn i den pågældende 

institution, hvorledes opgaven med tilvejebringelse af den kommunale frokostordning tænkes løst. 

April/maj (ulige år): Forældrene træffer deres beslutning. 

August (ulige år): I institutioner hvor forældrene ikke har fravalgt den kommunale frokostordning 

træder denne i kraft pr. 1.august. 

 


