Tønning-Træden d. 6.11 2020
Kære forældre,

I november var der planlagt forældremøde i børnehaven, hvor bestyrelsen bl.a. ville informere om
afstemningen om fortsat fravalg af frokostordning. Mødet spænder Corona ben for, og vi håber derfor,
dette skriv kan belyse baggrunden og forløbet for afstemningen.

I henhold til dagtilbudsloven §16a skal alle børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner
samt private institutioner have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Men i henhold til dagtilbudsloven
§16b kan vi beslutte at fravælge en frokostordning. Dette sker ved en afstemning hvert 2. år i lige år, og
gælder for 2 år af gangen. Kommende periode er 1. Juli 2021 til 30. Juni 2023. Resultatet af afstemningen
gælder for alle børne i børnehaven.
Bestyrelsen anbefaler, et fravalg af en frokostordning. Dette begrundes med følgende:
1. Økonomi:
a. Vores nuværende køkken kan ikke godkendes i sin nuværende form til, at vi selv kan stå for
maden. En frokostordning vil altså kræve en større investering i køkkenet, såfremt vi selv skal
stå for maden.
b. Alternativt er mad fra ekstern leverandør. Vi er ikke overbeviste om, at vi kan dække udgiften
til mad fra ekstern leverandør med taksten for frokostordning fastsat af Horsens kommune
(511 kr. i 2020 pr. barn pr. måned i 11 måneder).
2. At personalet ikke ønsker frokostordning.
3. At I forældre er gode til at give jeres børn en fornuftig madpakke med jeres børn.

Beslutningen om fravalg af frokostordning sker ved simpelt flertal blandt forældre, der har børn i
børnehaven. Der er en stemme pr. barn. Afstemningen om frokostordning kommer til at foregå anonymt i
børnehaven d. 18-19/11 2020, hvor personalet vil bede jer om at stemme i forbindelse med
aflevering/afhentning.
OBS: Grundet lovgivningen på området er en IKKE afgivet stemme = JA til madordning. Derfor samt med
baggrund i bestyrelsens anbefaling opfordres ALLE til at stemme.
Spørgsmål til madordningen eller stemmeprocessen rettes til formand Martin Bissenbakker Hansson,
Telefon 71 75 54 52 eller Børnehaveleder Yrsa Poulsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

