Børnehuset Stribonitten.
Fonden Børnenes Vel, Strib.

Dato; 7.5.2014
Information fra bestyrelsen angående lovbestemt frokostordning i Børnehaven i
Stribonitten.
Bestyrelsen har på møde d. 30.4 med baggrund i forældre tilkendegivelser oplevet at der er
stor interesse for frokostordning og at vi derfor må tilbyde lovbestemt frokostordning til
børnehavebørnene med opstart 1.1.2015.
Sundhed.
Vi har i bestyrelsen diskuteret fordele ved madordning og vi syntes, at en god frokost ordning
har en uvurderlig værdi i forhold til børnenes trivsel. På hjemmesiden kan I se vuggestuens
uploadede madplaner, Børnehavens madplaner vil være meget lig disse. Det vil selvfølgelig
være Birthe laver maden, som hun også gør til vuggestuebørnene.
Et godt måltid er den grundlæggende drivkraft vi skal køre på hele dagen, derfor spiller
kosten en meget stor rolle i forhold til børnenes udvikling og trivsel, måske større end nogle af
os umiddelbart tænker i hverdagen.
Vi tænker at det har stor værdi, at børnene vokser op som sunde og raske mennesker, der kan
spise varieret, jo mere varieret vi kan spise desto sundere er kosten for os. Her kan vi som
daginstitution, med fuld forplejning være med til, at skabe et godt fundament for gode
kostvaner resten af livet.
Det faktum at børnene ofte vælger at følge Birthes madlavning i køkkenet, små snakke med
Birthe om maden betyder at børnene får ord på forskellige madvarer, de oplever maden både
med synet og lugte sanse, inden de skal sætte tænderne i den og det kan være med til at
skabe både nysgerrighed i forhold til maden og mere mod på at prøve forskellige madvarer.
Birthe køber hele fisk når hun f.eks. skal lave fiskefrikadeller, her står der ofte et par børn og
følger fiske på magisk vis blive forvandlet til frikadeller..
Personalet i børnehaven oplever at børnene der kommer fra vuggestuen spiser meget mere
varieret og en del forældre til børnehavebørn, har nævnt for Birthe, at efter indførelse af
frugt- og eftermiddagsmad i børnehaven, har deres børn fået appetit på, at prøve flere
forskellige madvarer, hvilket de er glade for.
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Fællesskab.
Endelig må vi ikke glemme det sociale aspekt omkring et frokostmåltid der bliver tilberedt i
huset, hvor vi alle får det samme at spise, vi kan tale om den samme mad og der er ingen der
kan blive ekskluderet - ikke engang for et kort øjeblik.
En lille praksis historie kan underbygge vores påstand: der sidder en gruppe børn og spiser,
Hans og Lotte har oste haps med, men det har Karla ikke, de sammenligner madpakker, Hans
siger til Lotte, ”vi har ostehaps med, så skal vi lege sammen – du kan ikke være med Karla,
for det har du ikke…. Ganske kort føler Karla sig udenfor og det er ikke godt for selvværdet.
Selvfølgelig er der voksne der gribe ind, men vi kan ikke spole tiden tilbage og få Hans til at
sluge ordene
Måltidet vil få en mere central betydning i hverdagen og vil blive en pædagogisk aktivitet som
børnene skal medinddrages i, der skal pludselig dækkes bord og tages af bordet. En aktivitet
som bordækning giver god mening for børnene, her læres noget om samarbejde, sprog og
tal
Økonomi.
I forhold til økonomi så følger fripladstilskud og søskende rabat også madordningen, så hvis I
får søskendetilskud vil det være af den samlede pris, så I får 50% af prisen for madordning.
Hvis I får noget økonomisk friplads, vil I få det af den samlede pris. Så det vil blive lidt dyrere
alt afhængig af, hvor meget tilskud I er vant til at få.
2014 pris for lovbestemt frokost ordning 530,00 kr.
Angående Børnehavens egen frugt og eftermiddags madordning:
Der var meget stor tilslutning til vores egen frugt- og eftermiddagsmad ordning som derfor vil
fortsætte til den beskedne pris af 150 kr.
Venlig hilsen
Bestyrelsen.
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