
Information om madordning i Børnehuset Karmsten 

Information om baggrunden  

Bestyrelsen har igennem det sidste års tid løbende arbejdet med muligheden for at kunne tilbyde 

mad til alle måltider i hele Børnehuset Karmsten. Da vores økonomi først for nylig er blevet 

afklaret (ift. Overdragelse fra Egedal kommune og hjemtagning af lån) har vi nu endelig et overblik 

som gør det muligt at kunne arbejde videre med investerings projekter i Karmsten. 

Vi har søgt efter forskellige muligheder af mad og valget er faldet på ”Fru Hansens Kælder”. De 

leverer mad til både kommunale og private institutioner over alt i landet. 

Fru Hansens Kælder tilbyder mad forberedt og leveret 2x ugentligt. Der skal så ansættes en 

”madmor” som sørger for tilberedning og anretning af maden.  

Hvis madordningen skal indføres i Karmsten ønsker vi at den skal dække AL mad, dvs. både frokost 

og frugtordning samt formiddagsfrugt i vuggestuen. 

En bonus oplysning ift. Fremtidige børn i Karmsten: Lene fortæller at de nye forældre der bliver 

vist rundt i Karmsten, alle spørger efter om der er madordning i institutionen. 

Information om maden 

Fru Hansens Kælder skriver om maden: 

Glade børn 

Vi gør os utrolig stor umage med at udvikle mad og menuer, som ungerne er glade for. 

Det er det vigtigste.  

Vi kan lave nok så sund og lækker mad, men det er ligegyldigt, hvis børnene ikke vil spise det. Derfor er 

vores primære fokus at tilfredsstille børnenes smag og behov. 

Ernæring og økologi 
Maden overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger og en stor del af produkterne er økologiske. 

Alle mejeriprodukter er økologiske, langt størstedelen af brødet er økologisk, og det meste frugt og 

grønt er også økologisk. Derudover er der en række andre produkter, fx pålæg, der ligeledes er 

økologisk. 

Fru Hansens Kælder tilstræber økologi hvor det er muligt, ud fra både kvalitetsmæssige og 

økonomiske hensyn. 

Mad til mange 

Fru Hansens Kælder leverer sund mad til mange børn - hver dag. Derfor har vi indgået aftaler med 

en række underleverandører, som laver mad og råvarer. Underleverandørerne hører til blandt de 

største i Danmark og det er med til at sikre en ensartet høj kvalitet. Leverandørerne indgår alle i et 

tæt samarbejde med Fru Hansens Kælder om produktudvikling og kvalitetssikring.  



Se derudover udleveret materiale med et eksempel på en 8-ugers plan for hvilken mad børnene 

skal have, hvis madordningen tilvælges. 

Desuden kan I finde mere information på hjemmesiden www.fruhansenskaelder.dk – se særligt 

fanen ”forældre info”.  

Bestyrelsen har besluttet at for at kunne tilbyde både frokost og frugtordning til en rimelig pris, vil 

det derfor være en ordning der hedder 5 smør selv dage, med lune retter hver dag. Se vedlagte 

madplan (Der indgår fx også pita brøds dage og burger). 

Pil Ammundsen fra ”Fru Hansens Kælder” vil være til stede ved mødet og fortælle om 

madordningen og her er mulighed for at stille spørgsmål. 

Information om forældrebetaling 

Hvad skal vi som forældre betale? 

Pris pr. barn 550 kr. 

Prisen inkluderer maden fra ”Fru Hansens Kælder”, ekstra indkøb af frugt og andet til 

formiddagsmad/eftermiddagsmad og et tilskud til ”madmors” løn. 

Der skelnes ikke mellem vuggestue barn og børnehave barn. 

Madordningen i Egedal kommune, som tidligere har været tilvalgt i Karmsten, koster 550kr pr. 

barn UDEN frugtordning. 

Information om valg af madordning 

På forældremødet skal alle forældre stemme om de ønsker madordning i Børnehuset Karmsten. 

Man kan kun stemme ved fremmøde, ud fra de gældende vedtægter. 

Hvis den bliver valgt, vil vi i bestyrelsen hurtigst muligt sætte de praktiske foranstaltninger og 

indkøb i værk så madordningen kan startes op så hurtig som muligt. Dog skal der laves ændringer i 

køkkenet ved vuggestuen og depotet for at det kan godkendes af fødevarestyrelsen, og derfor vil 

det være i det nye år at ordningen kan træde i kraft. 

Hvis madordningen vælges skal ALLE børn være en del af madordningen. Der skal foreligge en 

lægeerklæring hvis man skal fratages madordningen.   

Information om muligheden for at søge kommunal støtte 

Ved friplads/delvis friplads kan man ved madordningen også opnå tilskud. Kontakt Sussie ang. 

dette. 

http://www.fruhansenskaelder.dk/

