
 

 

 

 

Madordningen der forsvandt op i den blå luft  

Så slutter madordningen også for de små borgere i Frederikssund Kommune.  

Regeringens halvhjertede forsøg på, at sikre alle børn under 6 år et sundt måltid 
mad om dagen, har slået fejl. Madordninger vil forsvinde op i den blå luft, som 
endnu et af regeringens uigennemtænkte og fejlslagne projekter.  

Alle kommuner har på forskellig vis forsøgt at løse madordningerne. Der er ingen 
tvivl om, at der ligger meget godt udarbejdet projektmateriale til samtlige byråd. 
Ved lov stod det frit for hver enkelt kommune, hvordan man ville løse opgaven.  

Ideen med at alle børn skulle tilbydes duftende, frisklavet, sund og nærende mad i 
daginstitutionen, kan ingen være uenig i.  

I FOA er vi i samarbejde med Claus Meyer, i gang med at udarbejde en kogebog til 
daginstitutionerne. Med titlen ”madmod” tænker vi på de smås mod på og lyst til at 
smage nye ting og springe ud i nye madoplevelser. Madmod er jo noget børn 
allerede har, som en naturlig del af deres nysgerrighed på verden.  

Det er meget væsentligt, at give vores børn sundhed, læring og fælleskab, det er 
vigtige ingredienser for deres livskvalitet. 

Mange forældre vil gerne have madordninger, men prisen er selvfølgelig alt 
afgørende. Men efter skattelettelse kan regeringen jo ikke slå om sig med penge, til 
at finansiere madordningen. 

Der må andre midler til ”brugerbetaling”. Med priser på 500 - 600 kr eller mere om 
måneden, så kan man da godt forstå forældrene vælger fra. Prisen er ikke høj, men 
det er rigtig mange penge for en børnefamilie. 

Regeringen vedtog madordningen, med et fuldstændigt forfejlet indblik til 
branchen og med en fatal og total uvidenhed om medarbejderne. Hvad disse 
personer ikke er blevet budt igennem de sidste fire år. 

Det har været ganske umenneskeligt for køkkenpersonalet, der ikke vidste om de 
ville beholde eller miste jobbet. 

Det har været lige fra glæden til at skulle have et nyt køkken til større 
madproduktion til slet ingen, eller til færdigmad der skulle leveres ude fra.  

Alle medarbejdere har i perioden holdt dampen oppe og selvfølgelig leveret sund 
og nærende mad til alle de små borgere i kommunen. 

Frederikssund byråd besluttede den 22. juni 2011, at lukke alle daginstitutions 
køkkener med udgangen af 2011. 



 

 

Vi ønsker alt godt for fremtiden til de mange dygtige og kompetente medarbejdere. 

 

Fællestillidsrepræsentant    Sektorformand  

Anne – Grete Lodberg    Marianne Røgen  

FOA Frederikssund 

 

 

 

  


