
Kalundborg Asyl Børnehave 

Bestyrelsesmøde mandag d. 18. maj 2009. 
 
 
Tilstede: Jørgen, Helle, Thomas, Rikke, Nelly, Gitte, Marianne og Louise. 
Referent: Louise 
 
Dagsorden: 
 
Punkt Emne 

1.  

 
Høringssvar til Kalundborg Kommune vedr. tilbud om 
frokostmåltid i dagtilbud 
 

2.  

 
Høringssvar til Kalundborg Kommune vedr. besparelser på 
budgettet 2009 og 2010 
 

3.  Evaluering af havedag fredag d. 15. maj 

4.  Driftsoverenskomst 

5.  Eventuelt 

 
Referat: 
 
Punkt Emne 

1.  

 
Vi har skrevet høringssvar til Kalundborg Kommune vedr. 
tilbud om frokostmåltid i dagtilbud. 
Se høringssvaret i sin fulde længde sidst i referatet 
 

2.  

 
Vi har skrevet høringssvar til Kalundborg Kommune vedr. 
besparelser på budgettet 2009 og 2010. Vi er i forvejen 
meget hårdt ramt af besparelser, og ser derfor de 
yderligere besparelser som værende helt urimelige. 
 

3.  

 
Havedagen fredag d. 15. maj fungerede rigtig godt og der 
blev knoklet overalt. 
Arrangementet med at hver familie selv medbringer kød 
og service fungerede rigtig godt. 
Vi har fået en læring til næste gang der går på at vi skal 
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have nogle flere kul på grillen, så det ikke tager så lang tid 
at tilberede vores mad. Det skal lige siges, at den grill vi 
havde fået lovning på, ikke var til rådighed, hvorfor vi fik 
en anden grill, der skulle bruge mange flere kul for at opnå 
en god varme. 
 

4.  

 
Vi har kigget på den nye driftsoverenskomst og der er lidt 
småjusteringer der skal afklares på mødet i Gørlev Hallen 
tirsdag d. 21. maj 2009.  
 

5.  N/A 
 

Vi har skrevet høringssvar ved projekt ”Sundt frokostmåltid i dagtilbud”. 
Herunder kan I se svaret i sin fulde længde. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Høringssvar om sundt frokostmåltid til førskolebørn. 
 

Kalundborg Kommune har sendt frokosttilbudene scenarium A1, A2, B og C ud 
i høring. 
Med høringen udtrykker kommunen ønske om at tage institutionerne og 
forældrene med på råd, når den endelige beslutning bliver truffet i juni måned 
2009.  
 

Kalundborg Asyl Børnehave har de sidste mange år haft en kostpolitik i 
institutionen, som har bevirket, at alle børn har en sund og nærende 
madpakke med.  
Vi er en institution der er kendt for denne kostpolitik og for vores fantastiske 
udeliv bl.a. i form af spontane ture ud af huset med madpakkerne, når vejret 
er dejligt.  
Herudover har vi fast hvert år en skovgruppe bestående af de kommende 
skolebørn. Denne gruppe er ude af huset hver dag fra kl. 08:00 – 15:30.  
i perioden marts til juli  
Yderligere har vi året igennem faste onsdagsture, hvor hele institutionen er på 
tur. 
Vi har svært ved at se hvordan dette tilbud om frokostmåltid kan fungere i 
praksis, sideløbende med vores pædagogiske hjørnestene i form af de 
spontane ture ud af huset samt vores kostpolitik. 
 

Kommentarer til projekt ”Sundt frokostmåltid i dagtilbud”: 
Forældrebestyrelsen fra Kalundborg Asyl Børnehave har på forældrenes vegne 
følgende kommentarer til projekt ”Sundt frokostmåltid i dagtilbud”: 
 

Kommentarer til selve madens kvalitet: 
• Set i lyset af vores nuværende kostpolitik er det os magtpåliggende at 

kvaliteten af maden i den nye ordning er i top.  
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• Vi vægter økologi og friske råvarer meget højt! Vi har bestemt ikke lyst 
til, at vores børn skal have leveret vakuumpakket mad, der er tilsat 
nitrogen og CO2 for at kunne holde sig i unaturlig lang tid (3-21 dage). 
Vi vil endvidere gerne stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan 
tilsætte økologiske varer CO2 samt nitrogen, og stadig bevare den 
økologiske tanke…  

 

Udfordringer ifm. madordningen: 
• Jf. arkitektrapporten vil der være en stor økonomisk udfordring i at 

opgradere vores nuværende køkkenforhold til et anretterkøkken. 
Endvidere har vi trappe ved indgangen til børnehaven, som vanskeliggør 
leveringen jf. arkitektrapporten. 

• Da vores børnehave pt. kun kan blive godkendt til et modtagekøkken, vil 
vi aldrig kunne involvere børnene i det pædagogiske arbejde i køkkenet. 

• Der vil aldrig være en duft af mad i vores børnehave, hvorved den fine 
intention om at stimulere børnenes sanser ikke kan opfyldes 

• Vi ser et problem i at allergikere og børn med anden trosretning holdes 
udenfor madfællesskabet 

• Vi ser også et problem i, at pædagogerne pludselig ikke skal spise med 
mere og gå foran som det gode eksempel, men vi forstår godt at 
pædagogerne har sagt nej tak til tilbudet 

• Vi er bekymrede for en mulig fedmeepedemi i fremtiden, når mange børn 
pludselig kommer til at spise varm mad til frokost og til aften. P.t. er 
type 2 diabetes set på børn helt ned til de tidlige skoleår 

• Vi har vanskeligt ved at se, hvilke scenarier vi egentlig kan vælge, da der 
er visse uoverensstemmelser med vores fysiske og pædagogiske 
virkelighed i forbindelse med dem alle.  

• Vi har i praksis ikke plads til køleskabe og øvrig opbevaringsplads, og vil 
derfor have brug for daglig levering af færdigsmurte madpakker.  

• Vi er meget opmærksomme på, at der ikke må gå pædagogiske 
kvadratmeter fra børnene!  

• Hvis der skal tvinges køleskabe og øvrig opbevaringsplads ind på 
institutionens nuværende kvadratmeter, medfører det at vi må have 
færre børn tilknyttet børnehaven 

• Vi ser en stor udfordring i håndteringen af det ekstra affald i form af 
emballage samt spild, da pladsen foran institutionen, hvor de nuværende 
affaldscontainere står, er temmelig begrænset 

• Vi føler dette tilbud er frivillig tvang 
• Vi synes det er en meget dyr løsning og at det er et stort indgreb i 

familiernes økonomiske råderum 
• Vi har ikke behov for denne løsning da vores kostpolitik fungere rigtig 

godt 
• Det giver meget dårligere fleksibilitet ifm. ture ud af huset 
• Vi ønsker at bibeholde at give vores børn en kærlig hilsen med 

hjemmefra i form af en lækker, sund madpakke 
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• Vi mister følingen med hvad og hvor meget vores børn spiser i løbet af 
dagen og frygter de bliver sultne i løbet af dagen ligesom i Hedensted jf. 
Politikken mandag d. 18. maj 2009! 

• Vi er bekymrede for pakkeløsninger med få ugentlige leverancer 
• Smør-selv 5 x ugentlig er fuldstændig uacceptabelt, da der vil gå 

uforholdsmæssig meget tid fra det pædagogiske arbejde i hverdagen – 
det levner ikke meget tid til spontane ture ud af huset og kreative 
projekter med børnene 

 

Alt i alt er vi meget kede af at give afkald på vores frihed som de 
nuværende madforhold i børnehaven giver os. 
Børnene er meget glade for at have deres egne madpakker og drikkedunke 
med hjemmefra og vi kan ikke forstå hvorfor der laves om på en løsning, 
der allerede fungerer rigtig godt. 
 

Som det er nu, laver pædagogerne jævnligt mad med børnene, hvilket er et 
spændende heldagsprojekt, som børnene ser frem til. Magien går tabt ved 
daglig frekvens! 
Se endvidere vores vedlagte kostpolitik. 
 

Hvis vi skal vælge, hvilket scenarium vi ligger tættest på, må det være A2, 
men med visse forudsætninger opfyldt. Centralt produceret, færdige, 
frisksmurte madpakker (som er mulige at have med på tur), fire kolde og et 
varmt måltid. 
 

Vi ser tilbudet som en klar forringelse af vores børns hverdag og forældrene 
har meget svært ved at acceptere, at vi pludselig skal betale 400-500 kr. 
ekstra om måneden pr. barn for madpakker, som andre smører for os, når 
vi klarer det så fint selv. 
Vi vil opfordre til at madordningen ikke indføres og at der i stedet for 
etableres kostkampagner rundt i de institutioner, hvor der er et reelt 
problem.  
Der kunne udarbejdes kostpolitikker i alle institutioner der pt. ikke har det 
og kommunen kunne bruge nogle ressourcer på at hjælpe institutionerne 
med information til forældre om sunde madpakker, f.eks. i form af 
forældremøder. 
Vi føler at vi får trukket en meget dårlig løsning ned over hovedet og at vi 
bliver straffet, selvom vi selv har løst problemet ved hjælp af vores 
kostpolitik. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Bestyrelsen i Kalundborg Asyl Børnehave. 
18. maj. 2009. 

 

 


