
 

 
 

Den obligatoriske madordning  

Information og valg af madordning i Allerød kommunes daginstitutioner 

 
 

Den obligatoriske madordning fremgår af Dagtilbudslovens § 16a + b. Loven siger, at alle forældre med børn i daginstitutioner 
skal have mulighed for at fravælge den obligatoriske madordning mindst hvert andet år. 
Dagtilbudsloven beskriver følgende om den obligatoriske madordning:  
 
§ 16a ”Alle børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner efter § 19 skal have et sundt frokostmåltid alle 
hverdage, og 

§ 16b ff Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid  
Stk. 2. I kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, som består af flere enheder, kan et simpelt flertal af 

forældre med børn i den pågældende enhed beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1. Forældrene har én stemme for hvert 
barn, de har i enheden. 

….. 
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst én gang om året give mulighed for fravalg efter stk. 1 og 2 af et sundt 

frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1. Frokostmåltidet skal ophøre, senest 6 måneder efter at forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af 
kommunalbestyrelsen. Forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed er ansvarlig for at oplyse kommunalbestyrelsen om 
forældrenes beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid. 

 
Byrådet i Allerød Kommune har besluttet, at du som forælder til et barn i et kommunal daginstitution får tilbudt en madordning. 
Byrådet har besluttet, at den obligatoriske madordning i Allerød kommune er 100% forældrefinansieret. 
 
Hvis der er valgt madordning i dit barns institutionsafdeling, koster den 955 kr/i 11 mdr (der betales ikke for juli). 
En del af udgifterne til madordningen vil bestå af løn til kommunalt ansatte køkkenmedarbejdere, som daginstitutionslederen 
ansætter. Køkkenmedarbejderen forestår både indkøb og madlavning.  
Det beløb, som er afsat til indkøb af råvarer er 10,50 kr. pr. barn pr. måltid. 
 
Valget af madordning frem til 31.juli 2019 er netop gennemført. 
Følgende institutionsafdelinger har en madordning: 

• Børnehuset Kirsebærgårdens vuggestueafdeling og børnehaveafdeling 

• Børnehuset Firkløverets røde og gule afdeling 

• Lillerød børnehus, afd. Gravensten vuggestue 

• Blovstrød børnehus, vuggestueafdelingerne i Brumbassen og Tusindfryd  

• Ravnsholtinstitutionens vuggestueafdelinger 

• Børnehuset Skovvangs vuggestueafdeling 

• Børnehuset Ørnevangs vuggestueafdeling 

• Børnehuset Blommehavens vuggestueafdelinger 
 

• Skovbørnehaveafdelingen i Ravnsholtinstitutionen (Skovsneppen) har fået dispensation fra at indgå i Den 

obligatoriske madordning. 


