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Tak for din henvendelse af 29. august 2018, hvor du foreslår, at
dagtilbudslovens regler for fravalg af frokost i enheder i daginstitutioner laves
om.
Som du jo sikkert ved, er reglerne om et sundt fælles frokostmåltid i
daginstitutioner indført for at fremme gode kostvaner blandt børn i en tidlig
alder og forebygge overvægt.
God og sund mad er også højt på regeringens dagsorden. Sammen med
ministerkollegaer lancerede jeg således i august en regeringsstrategi for mad,
måltider og sundhed, hvor der også er fokus på at fremme gode madvaner i
bl.a. dagtilbud.
De nuværende frokostregler indebærer, at der som udgangspunkt skal være
sund frokost i alle daginstitutioner. Loven giver dog forældrebestyrelsen i en
daginstitution mulighed for at fravælge frokostmåltidet, ligesom forældrene i en
enhed i en daginstitution, som du ved, kan træffe beslutning om at fravælge
den tilbudte frokost. I sidstnævnte tilfælde skal denne beslutning som bekendt
træffes via en afstemning blandt forældrene med børn i den pågældende
enhed.
Afstemningen skal tilrettelægges, så forældrene alene skal tage stilling til, om
de ønsker at fravælge frokostmåltidet. Det bærende politiske hensyn bag
denne ordning om fravalg har været, at der som udgangspunkt skal være
frokost i alle daginstitutioner. Det er også årsagen til, at en beslutning om, at
børnene i enheden ikke skal have frokost, forudsætter, at mere end 50 procent
af forældrene i enheden aktivt tilkendegiver, at de ikke ønsker frokost til deres
barn.
Jeg mener, at det er godt, at alle børn i daginstitutioner får et tilbud om sund
fælles frokost hver dag, og at det er udgangspunktet for reglernes udformning.
Frokostordningen bidrager til, at personalet kan skabe nogle gode sociale
rammer for frokosten, hvor man kan tale om, hvor maden f.eks. kommer fra. Et
forslag om at ændre reglerne, så manglende stemmer tæller med som ”nejstemmer”, vil betyde, at et mindretal af forældre i enheden kan beslutte, at
børnene ikke længere skal have frokost.
Jeg kan dog oplyse dig om, at ministeriet netop nu er ved at revidere
vejledningen til dagtilbudsloven, hvor jeg vil være særligt opmærksom på, at vi
får beskrevet formål og afstemningsregler for frokosten endnu tydeligere end i
dag, så kommunernes vejledning af forældre bliver nemmere.
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Tak fordi du skrev til mig med dine input.

Med venlig hilsen
Mai Mercado
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