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Det kommunale tilbud til frokostordning er baseret på: 

 En ”madmor/far” i hver afdeling, ansat i Center for Børn og Familie - Dagtilbud 

 Dufte og aktivitet i køkkenerne bliver en del af hverdagen 

 Børn og pædagogisk personale kan i samarbejde med ”madmor/far” deltage i 

madlavningen. For eksempel bage boller eller lave råkost som tilbehør. 

 

Du kan som forældre forvente: 

 Synliggørelse af ugens menu 

 At det pædagogiske personale kan  aftale med ”madmor/far”, 

 At få smurt madpakker, hvis man spontant får lyst til en tur, der ikke var planlagt. 

 At der tages individuelle hensyn til børn med fødevareallergier. 

 At der tages individuelle hensyn til religiøs og kulturel overbevisning. 

 

Indflydelse: 

Forældrerådet i den enkelte afdeling skal have stor indflydelse på frokostmåltidet. 

Herunder evaluering af frokostordningen, modtage forslag, ros eller ris fra øvrige 

forældre og kommunikere med ”madmor/far”. 

 

Der bruges ikke pædagogiske ressourcer til indkøb, tilberedning, anretning og opryd-

ning i køkken, medmindre det indgår i en pædagogisk proces.  

 

Frokostordningen kan fravælges: 

 Forældre kan fravælge frokostmåltidet 

 Der er en fravalgsstemme pr. barn 

 Frokostmåltidet er fravalgt hvis over 50% af forældrene vælger fra 

 Fravalget foretages i de enkelte afdelinger (hele afdelingen på tværs af grupper) 

 Fra den 9. - 20. maj 2016 foretages fravalg til frokostmåltidet pr. 1. januar 2017  

 Fravalget er anonymt 

 Forældrerådet er ansvarlig for optælling af fravalg og offentliggørelse af resulta-

tet 

 

Har du spørgsmål til: 

 Lovgivning eller fravalgsprocedure kontakt: Center for Børn og Familie v/

Bitten Poss Jørgensen telefon: 56 92 30 24. 

 Beregning af friplads og søskenderefusion kontakt: Pladsanvisning og koordi-

nering v/ Helle Juul, 56 92 30 25 eller Anette Post 56 92 30 22. 
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Præsentation af frokosttilbuddet:  

 
Der tilbydes frokostordning i de bornholmske dagtilbud. Frokostmåltidet tilberedes i det 
enkelte køkken, af en ”madmor” eller ”madfar”, som er ansat i Center for Børn og Fa-
milie - Dagtilbud. 
 
Basis for frokostmåltidet 

 Frokostmåltidet skal være sundt og leve op til de officielle anbefalinger, som 
Fødevarestyrelsen i samarbejde med Fødevareinstituttet DTU har udviklet.  

 "Mad-mor/far", står for indkøb, tilberedning og anretning af frokostmåltidet 
samt efterfølgende oprydning og rengøring ude i det enkelte køkken 

 Sammen med "mad-mor/far" kan der tilrettelægges dage, hvor børnene inddra-

ges i tilberedningen af maden 

 Frokostmåltidet er baseret på Bornholms Regionskommunes mad– og måltids 
politik for børn i dagtilbud:  ”Appetitvækkeren”  

 
Måltidet 
Som udgangspunkt serveres der varm mad 3 gange om ugen og kold mad 2 gange om 
ugen. I tilbuddet indgår også eftermiddagsmåltidet.  60 % af indkøbene i de kommunale 
køkkener er økologiske. 
 
Pris 
Frokostordningen er fuldt forældre finansieret: Pris 558 kr. pr. måned (2017). Forældre, 
der i dag modtager søskendetilskud og/eller fripladstilskud  på dagtilbudspladsen, vil på 
tilsvarende vis være berettiget til at modtage søskendetilskud og/eller fripladstilskud til 
frokostordningen. 
 
Eksempler på frokostmåltider 
Det ”kolde” måltid: 
vil som udgangspunkt bestå af fuldkornsrugbrød evt. suppleret med grovbrød. 
 
Dertil serveres 3-4 slags pålæg, for eksempel:  

 Fiskefrikadeller 

 Avokadopålæg 

 Leverpostej  

 Sildepostej 

 Mager spegepølse 

 Makrel i tomat 

 Torskerogn m. remoulade 

 Kyllingepølse 

 Hytteost 

 Fiskesalat 
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 Figenpålæg 

 Ost  

 Æg. 

 
Dertil serveres derudover minimum 3 forskellige slags grøntsager og frugt, det kan 
være:  

 Selleri 

 Gulerod 

 Agurk 

 Broccoli 

 Majs, 

 Ærter 

 Æbler 

 Peberfrugt 

 Tomat 

 Blomkål. 
 
 
Eksempler på suppe:  

 Kartoffelsuppe, 

 Tomatsuppe 

 Hokaidosuppe 

 Hønsekødssuppe 

 Suppleret med brød og evt.: bacon, pasta, ris, revet ost, persille eller croutoner.   
 
Eksempler på grød:  

 Risengrød 

 Hirsegrød 

 Boghvedegrød 

 Suppleret med frugtkompot, tørret frugt eller  
           smørklat og kanel.  
 
Eksempler på lun ret:  

 Frikadeller 

 Kyllingespyd 

 Kyllingelår 

 Fiskefilet 

 Fiskefrikadeller 

 Æggekage  

 Suppleret med brød og grøntsager.  

           
 

 


