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Mad- og frokostordning til vuggestue- 
og børnehavebørn i Greve Kommune 
 
Kære forældrebestyrelse i Lillebo, 

Prinsesseparken, Eriksminde 

Børnehus, Sandrøjel og 

Tjørnelyhuset 

 

Nu er det igen tid til at tage stilling til, 

om I ønsker mad- og frokostordning i 

jeres børns daginstitution. 

 

Greve Kommune tilbyder en god og 

sund madordning til alle vuggestue-

børn. Madordningen består af fuld 

kost (morgenmad, frokost og mellem-

måltider) og følger Fødevarestyrelsens 

anbefalinger til kost i aldersgruppen. 

 

Greve Kommune tilbyder også en god 

og sund frokostordning til alle 

børnehavebørn. Frokosten tager 

udgangspunkt i en smør-selv-ordning 

med mulighed for en lun/varm ret og 

følger Fødevarestyrelsens 

anbefalinger til kost i aldersgruppen. 

 

Mad- og frokostordningen er et tilbud. 

Lovgivningen er indrettet sådan, at 

kommunen skal tilbyde mad- og 

frokostordning, men forældrene kan 

fravælge den. 

 

I selvejende enkelt institutioner med 

egen bestyrelse er det 

forældrebestyrelsen, der har 

kompetencen til at fravælge mad- og 

frokostordninger efter dialog med 

vuggestue- og børnehaveforældrene. 

 

 

I bedes tage særskilt stilling for 

vuggestue- og børnehavebørn. 

 

Center for Dagtilbud & Skoler skal 

modtage forældrebestyrelsens 

beslutning om eventuelt fravalg senest 

den 7. juni 2021 kl. 12. 

 

Beslutningen skal underskrives af 

formanden for forældrebestyrelsen 

eller i dennes fravær næstformanden 

og sendes til Center for Dagtilbud & 

Skoler på følgende mailadresse: 

cds@greve.dk. 

 

Såfremt Center for Dagtilbud & Skoler 

ikke har modtaget tilbagemelding 

inden for fristen, går vi ud fra, at 

forældrene ønsker kommunens mad- 

og frokostordning. 

 

Reglerne for fravalg er fastsat i 

dagtilbudsloven. 

 

Bestyrelsens beslutning om mad- og 

frokostordning gælder for perioden 1. 

januar 2022 til 31. december 2023. 

 

Pris for mad- og frokostordning 

Mad- og frokostordningen er fuldt 

forældrefinansieret. Der bliver 

opkrævet en særlig takst for mad- og 

frokostordningen ud over taksten for 

institutionspladsen. Den særlige takst 

mailto:cds@greve.dk


3 

inkluderer mad og personale-

ressourcer til produktion/håndtering. 

Herunder kan I se både taksterne for 

institutionspladsen og mad- og 

frokostordningen for 2021.  

 

Daginstitutions takster i 2021, pr. md 

i 12 måneder 

Vuggestue fuld tid

  
2.798 kr. 

Vuggestue deltid* 2.248 kr.  
  
Børnehave fuld tid

  
1.655 kr. 

Børnehave deltid* 1.381 kr. 
  
Madordning  
vuggestue  

   989 kr. 

Frokostordning 
børnehave  

   658 kr. 

 

*Deltidsplads i forbindelse med barsels- og 
forældreorlov 

 

Taksterne for 2022 fastsættes først i 

efteråret 2021 i forbindelse med 

vedtagelsen af kommunens budget. 

 

Der gives søskendetilskud, økonomisk 

fripladstilskud, behandlingsmæssigt 

fripladstilskud eller socialpædagogisk 

fripladstilskud til den kommunale mad- 

og frokostordning, såfremt forældrene 

får tilskud til nedsættelse af 

egenbetaling til 

daginstitutionspladsen. 

 

Spørgsmål og information 

Hvis I har spørgsmål til mad- og 

frokostordningen, kan den 

pædagogiske leder i institutionen 

hjælpe med svar. 

Center for Dagtilbud & Skoler kan 

kontaktes ved at skrive til 

cds@greve.dk, hvis I har yderligere 

spørgsmål.  
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