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HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL LOV OM
ÆNDRING AF LOV OM ÆNDRING AF LOV OM
DAG-, FRITIDS- OG KLUBTILBUD M.V. TIL
BØRN OG UNGE (DAGTILBUDSLOVEN,
FLEKSIBLE FROKOSTORDNINGER)
I sit høringssvar af 11. august 2008 bakkede Børnerådet op om et obligatorisk
frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner i Danmark, da rådet er af den
opfattelse, at der bør gøres en målrettet indsats for at fremme de mindre
børns sundhed, og at et fælles måltid set fra et pædagogisk synspunkt udgør
et positivt og lærerigt element i institutionens hverdag.
Børnerådet er fortsat af den opfattelse, at en ordning om et
obligatoriskfrokostmåltid ville være mest optimalt for at sikre alle børn i danske
daginstitutioner en sund frokost og en mulighed for at etablere fællesskab og
samhørighed børnene i mellem. Ved at gøre ordningen fleksibel vil man dels
underminere formålet med at tilbyde sund mad til alle, ligesom man vil stille
pædagoger og kommunalbestyrelser et stort administrativt arbejde i sigte hvilket harmonerer dårligt med regeringens intentioner om afbureaukratisering
på det sociale område. Børnerådet er således principielt imod en fleksibel
ordning.
Såfremt en sådan alligevel gennemføres, ønsker Børnerådet, at en række
forhold tages med i betragtning.
Generelle bemærkninger
Børnerådet finder det positivt, at frokosten skal følge de officielle danske
anbefalinger for kosten. Men da det er veldokumenteret, at sunde
mellemmåltider også er vigtige for små børns trivsel og sundhed, mener
Børnerådet at de også burde omtales.
Børnerådet er desuden af den opfattelse, at der bør stilles krav om, at alle
institutioner udarbejder en mad- og måltidspolitik, der som minimum forholder
sig til de centrale myndigheders anbefalinger, kvalitets- og miljømæssige mål
samt de fysiske og sociale rammer om måltidet.
Endvidere savnes der et minimumskrav til det eventuelle køkkenpersonales
uddannelse. Hidtil har der alene været krav om et hygiejnekursus. Da maden
skal følge de officielle anbefalinger, bør dette følges af kurser vedr. madens
sammensætning og tilberedning.
Vedr. fravalg af frokostordning

Børnerådet mener, det er betænkeligt at uddelegere beslutningen om
frokostordning til forældrebestyrelsen i en institution. Det kan ikke forventes,
at bestyrelsen har kompetence til at vurdere de sundhedsmæssige
konsekvenser af et fravalg. Endvidere er bestyrelsen ikke nødvendigvis
repræsentativ for forældregruppen, de svagest stillede forældre vil eksempelvis
sjældent være repræsenteret.
Børnerådet støtter forslaget om, at kommunalbestyrelsen kan træffe
beslutning om, at en given institution skal tilbyde alle børn et sundt
frokostmåltid – på trods af forældrenes eventuelle ønske om fravalg – såfremt
det er blevet vurderet, at det i den givne institution er "særligt påkrævet".
Imidlertid mener Børnerådet, at kommunalbestyrelsens mulighed for at vurdere
"om et sundt frokostmåltid er påkrævet", er for upræcis. Hvordan vil man
indhente de sundhedsmæssige oplysninger? Er det fx et skøn, om børnene er
over-/undervægtige, eller om deres tandsundhed er dårlig? Og hvordan vil
man vurdere, om familierne har manglende kendskab til sund kost? Hvis
oplysningerne skal indhentes fra fagpersoner som sundhedsplejersker og
tandlæger, skal der så foreligge forældretilladelse?
Vedr. forældrenes egenbetaling
Rådet stiller sig positivt over for forslaget om, at den vedtagne ordning - fra
dens ikrafttræden 1. august 2011 - ikke længere skal finansieres ved en
forhøjelse af forældrebetalingsandelen til 30 %. Derimod er Børnerådet
betænkelig ved, at den frokostordning, som børnene tilbydes, skal betales
udover de 25 % egenbetaling. Der lægges i forslaget op til, at der skal være en
større sammenhæng mellem den pris, som forældrene betaler for barnets
frokost i daginstitutionen, og udgiften til frokosten. I de fleste tilfælde hænger
pris og kvalitet sammen. Et eventuelt fravalg af en kommunalt besluttet
frokostordning kan være indtægtsbestemt. Man kan således frygte, at børn i
institutioner, hvor flertallet er fra lavindkomst familier, ikke vil have adgang til
frokostordninger af samme høje kvalitet, som børn i institutioner, hvor
flertallet er fra mere økonomisk velstillede familier.
Børnerådet finder det positivt, at kommunerne som hidtil skal give økonomisk
fripladstilskud, behandlingsmæssigt tilskud, socialpædagogisk fripladstilskud
og søskendetilskud til forældrenes betaling af det sunde frokostmåltid.
I bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser står der om
tolkeudgifter, at disse kan indregnes i forældrenes egenbetaling. Børnerådet
mener, at nødvendige tolkeudgifter skal dækkes af kommunen.
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