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Rammer for forældrearrangerede frokostordninger i Greve Kommune 
 

a) Forældrebestyrelsen eller forældrene i en daginstitution/enhed, der har fra-
valgt det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid, kan beslutte at oprette 
en forældrearrangeret frokostordning. De enkelte forældre i institutionen be-
slutter om de vil benytte den forældrearrangerede frokostordning. Der kræves 
ikke et flertal af forældrene for at oprette en forældrearrangeret frokostordning. 
Der kan kun oprettes én forældrearrangeret frokostordning pr. instituti-

on/enhed. 
 

b) Maksimumbeløbet for forældrenes betaling til den forældrearrangerede fro-
kostordning må maksimalt udgøre 1000 kr. pr. barn i frokosttakst pr. måned 
uden kommunalt tilskud. 

 
c) Der gives økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud eller 

socialpædagogisk fripladstilskud til en forældrearrangeret frokostordning, så-
fremt forældrene får tilskud til nedsættelse af egenbetaling til daginstitutions-
pladsen. Der gives ikke søskendetilskud. 

 
d) Af hensyn til kommunalbestyrelsens mulighed for at administrere fripladstil-

skud til de forældrearrangerede frokostordninger kan forældrenes til- og fra-
melding kun finde sted med virkning fra den 1. dag i en måned. 

 
e) De forældrearrangerede frokostordninger skal kunne gennemføres inden for 

de fysiske rammer, der er til stede i institutionen/enheden. Forældrene kan ik-
ke pålægge kommunen at etablere større eller udvidede køkkenfaciliteter. Der 
skal uanset valg af frokostordning være et registreret køkken i henhold til fø-
devaremyndighederne. 

 
f) Enhver forældrearrangeret frokostordning skal opfylde bestemmelserne i fø-

devarelovgivningen. 
 

g) De forældrearrangerede frokostordninger baserer sig på et privatretsligt grund-
lag, hvor forældrene indgår en aftale med en ekstern leverandør af frokost. 
Eventuelle tvister mellem parterne skal afgøres ved domstolene.  

 



 

 Side 2 af 2 

h) De forældrearrangerede frokostordninger må ikke medføre højere udgifter til 
personaleressourcer, end der almindeligvis benyttes til håndtering af frokost i 
daginstitutionerne i kommunen.  

 
i) De forældrearrangerede frokostordninger må ikke pålægge kommunalbesty-

relsen et arbejdsgiveransvar ved fx ansættelse af køkkenpersonale i daginsti-
tutionen uden kommunens forudgående godkendelse. 

 
j) Den forældrearrangerede frokostordning skal ophøre, når institutio-

nen/enheden ikke længere fravælger den kommunale frokostordning. Derfor 
skal forældrene være opmærksom på opsigelse mv. i forbindelse med kon-
traktindgåelse. 

 
k) Forældrebestyrelsen eller forældrene i en daginstitution kan beslutte at oprette 

en forældrearrangeret mellemmåltidsordning, som ikke udgør frokostmåltidet 

(fx morgenmad og eftermiddagsmad). De enkelte forældre i institutionen be-
slutter om de vil benytte den forældrearrangerede ordning. Der kan etableres 
forældrearrangerede mellemmåltidsordninger i såvel institutioner, der har den 
kommunale frokostordning som institutioner, der har fravalgt den. Der kræves 
ikke et flertal af forældrene for at oprette en forældrearrangeret mellemmål-
tidsordning. Der kan kun oprettes én forældrearrangeret mellemmåltidsordning 
pr. institution/enhed. 

 
l) Der gives ikke økonomisk tilskud til at nedsætte forældrenes betaling for for-

ældrearrangerede mellemmåltidsordninger. 
 

m) Forældre, hvis børn benytter den forældrearrangerede frokostordning og/eller 
mellemmåltidsordning betaler selv udgifterne til ordningen og står selv for ad-
ministrationen heraf. 


