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Mad- og frokostordning: Oversigt over afstemning og 
egenproduktion/ekstern levering i de enkelte institutioner 

 

Nedenfor er der en oversigt over, hvordan der skal stemmes i de enkelte institutioner. 

Derudover er der en oversigt, der viser om mad- og frokostordningen tilberedes i 

institutionen som egenproduktion eller om det leveres fra en ekstern leverandør. Dette 

afhænger af, hvordan køkkenet er indrettet.  

 

Kommunalt Distrikt Nord             Afstemning Egenproduktion / 
ekstern levering 

   

Troldebo  Særskilt afstemning for vuggestue- og 

børnehaveforældre 

Egenproduktion 

Solstrålen Særskilt afstemning for vuggestue- og 

børnehaveforældre 

Egenproduktion 

Damhuset 

 

Særskilt afstemning for vuggestue- og 

børnehaveforældre på tværs af matrikler 

Egenproduktion  

Abels hus 

 

Afstemning blandt børnehaveforældre  Ekstern leverandør 

Kernehuset Særskilt afstemning for vuggestue- og 

børnehaveforældre 

Egenproduktion 

Sanglærkerne Særskilt afstemning for vuggestue- og 

børnehaveforældre 

Egenproduktion til 

vuggestuebørn  

Ekstern leverandør til 

børnehavebørn 

Lunas Ark Særskilt afstemning for vuggestue- og 

børnehaveforældre 

Egenproduktion 

Nova Særskilt afstemning for vuggestue- og 

børnehaveforældre 

Egenproduktion til 

vuggestuebørn  

Ekstern leverandør til 

børnehavebørn 

Toftegården Særskilt afstemning for vuggestue- og 

børnehaveforældre 

Egenproduktion til 

vuggestuebørn  

Ekstern leverandør til 

børnehavebørn 
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Kommunalt Distrikt Syd Afstemning  Egenproduktion / 
ekstern levering  

    

Troldehøjen 

 

Særskilt afstemning for 

vuggestue- og 

børnehaveforældre på tværs af 

matrikler 

 Egenproduktion 

Lundebo Særskilt afstemning for 

vuggestue- og 

børnehaveforældre 

 Egenproduktion 

Møllehaven Særskilt afstemning for 

vuggestue- og 

børnehaveforældre 

 Egenproduktion 

Vesterbo Afstemning blandt 

børnehaveforældre 

 Ekstern leverandør 

Holmebo Særskilt afstemning for 

vuggestue- og 

børnehaveforældre 

 Egenproduktion 

Skovhuset  

(Afd. Mosebo) 

Særskilt afstemning for 

børnehaveforældre og 

forældre med børn i 

Naturbussen 

 Ekstern leverandør 

Skovhuset  

(Afd. Vibemosen) 

Særskilt afstemning for 

vuggestue- og 

børnehaveforældre 

 Egenproduktion 

Skattekisten Særskilt afstemning for 

vuggestue- og 

børnehaveforældre på tværs af 

matrikler 

 Egenproduktion 

Grevekæret 

(Afd. Grevehaven) 

Særskilt afstemning for 

vuggestue- og 

børnehaveforældre 

 Ekstern leverandør 

Grevekæret 

(Afd. Kæret) 

Afstemning blandt 

vuggestueforældre 

 Egenproduktion 
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Selvejende institutioner        Afstemning Egenproduktion/ 
ekstern leverandør 

   

Børnehuset Karlslunde Strand 

Strandhuset Særskilt afstemning for vuggestue- og 

børnehaveforældre 

Besluttes af bestyrelsen 

Åsagergård  Særskilt afstemning for vuggestue- og 

børnehaveforældre 

Besluttes af bestyrelsen 

   

Karlsvognen 

Prinsesseparken Forældrebestyrelsen efter dialog med 

vuggestue- og børnehaveforældrene 

Besluttes af bestyrelsen 

Eriksminde 

børnehus 

Forældrebestyrelsen efter dialog med 

vuggestue- og børnehaveforældrene 

Besluttes af bestyrelsen 

Lillebo  Forældrebestyrelsen efter dialog med 

vuggestue- og børnehaveforældrene 

Besluttes af bestyrelsen 

Sandrøjel Forældrebestyrelsen efter dialog med 

vuggestue- og børnehaveforældrene 

Besluttes af bestyrelsen 

Tjørnelyhuset Forældrebestyrelsen efter dialog med 

vuggestue- og børnehaveforældrene 

Besluttes af bestyrelsen 

 

 

 


