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I Fjellerup Børnehave og Vuggestue, har der siden opstart af institutionen, været en forældrearrangeret 

frokostordning. 

Maden bliver lavet i institutionen, og børnene bidrager på skift til madlavningen som en vigtig pædagogisk 

aktivitet. Køkkenet er i praksis i hverdagen et pædagogisk omdrejningspunkt. Hver eneste dag er der børn, 

der oplever at yde noget til fællesskabet, da de er med til at skabe et produkt til alles glæde. I praksis kan vi 

også se, at der opstår et fællesskab omkring spisningen, hvor alle får den samme mad. Børnene opnår en 

nysgerrighed i forhold til smagsoplevelser og kendskab til madvarer, som end ikke alle forældrene kender.  

Det giver en særlig ro med et køkken, der emmer af gode dufte og huslig aktivitet. Alt sammen noget der 

fremmer en naturlig madlyst hos selv det mest kræsne barn.  

På vores dejlige store legeplads har vi frugttræer og en del bede med spiselige urter og bær. Vi har desuden 

et drivhus og den skønneste bålhytte med mulighed for at lave mad i det fri. 

Tilgangen til valg af råvarer er altså baseret på principperne fra jord-til-bord, hvor der er fokus på at vælge 

de bedste råvarer. Bæredygtighed og lokal tilgængelighed er væsentlige faktorer. Ligeså træffes valg 

baseret på, at børnene kan inddrages og være med i køkkenet. Der er god vekselvirkning mellem 

genkendelighed og diversitet, netop med henblik på at øge børnenes maddannelse. 

Der er ingen tvivl om, at frokostordningen er god. For den enkelte forælder er den frivillig, men ingen har 

nogensinde valgt den fra, hvilket i sig selv er et kvalitetsstempel. Der er heller ingen tvivl om, at det 

pædagogisk giver meget på en hel del fronter: motorisk, sansemæssigt, socialt, kulturelt, sprogligt, 

matematisk og en hel masse hverdags science samt den enkeltes oplevelse af at være en vigtig del af 

fællesskabet. 

Men desværre kan vi se, at det hvert eneste år giver underskud.  

Selvom det pædagogisk kan sammenlignes med en aktivitet, så er det begrænset, hvor mange børn der kan 

deltage ad gangen, når det skal være en god oplevelse. Ligesom det ikke er alle processer, børnene kan være 

en del af. 

Vores registreringer viser, at vores køkkenansvarlige medhjælper bruger ca. 6 timer om dagen i køkkenet. 

Her har hun 3 til 4 børn med på skift i en del af processen. Er det vuggestuebørn, deltager der yderligere 

pædagogisk personale fra vuggestuen. I dagtilbudsloven § 17 kan der udledes, at prisen for frokostordningen 

skal beregnes på de faktiske udgifter og, at det maksimale beløb for forældrenes betaling fastsættes af 

Kommunalbestyrelsen.  Vi har derfor ikke mulighed for at opkræve mere end det fastsatte beløb. Vi kan 

desværre se, at det ikke hænger sammen økonomisk samt, at det er svært at få til at hænge sammen 

timemæssigt for det pædagogiske personale, da der nødvendigvis skal være hænder nok til de børn, som ikke 

deltager i madlavningen lige nu. 

Vores forespørgsel går derfor på, om det kunne være muligt at få dækket 3 timer om dagen, som et ekstra 

tilskud til denne fantastiske frokostordning, så vi i Norddjurs Kommune fortsat vil have en daginstitution med 

produktionskøkken, hvor børnene inddrages aktivt i madlavningen. På årsbasis vil det svare til ca. 170.000 kr. 



Der er ingen tvivl om at denne frokostordning er et aktiv og ganske unikt – et godt tilbud til forældre når de 

skal vælge blandt den brede vifte af institutionsprofiler, som Norddjurs Kommune kan fremvise. 
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