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Morgenmad i folkeskolerne
Lars Kuhre Mortensen fra Socialdemokratiet har i forbindelse med udarbejdelsen af budget
2020 stillet følgende spørgsmål til administrationen:
Jeg vil gerne have et overslag på hvad det vil koste at tilbyde alle kommunens
skolebørn i folkeskolen gratis morgenmad?
Spørgsmålet er opstået af en række undersøgelser der har vist, at en lang
række skolebørn ikke får det nødvendige morgenmåltid hjemmefra. Det
medføre en vanskeligere indlæring..

Administrationen har foretaget en foreløbig beregning af, hvad udgifterne forventes at
være, hvis alle 18 skoler skal servere gratis morgenmad for eleverne. Der gøres
opmærksom på, at den reelle udgift vil afhænge af en række ukendte faktorer, herunder
hvor mange elever, der benytter sig af tilbuddet, hvilken mad, der tilbydes, hvordan
morgenmaden serveres osv.
5 af kommunens folkeskoler deltager i øjeblikket i et projekt i samarbejde med
fødevarebanken, hvor der serveres morgenmad for eleverne på skolen hver morgen.
Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og varer i 1 ½ år. Der er i
beregningen herunder taget udgangspunkt i, at morgenmaden indføres efter projektets
udløb.
De nærmere forudsætninger for beregningen beskrives herunder.
Indkøb af mad: Der er taget udgangspunkt i, at morgenmaden består af havregryn med
mælk. Det forudsættes, at én portion morgenmad består af 30 g havregryn, 100 ml mælk
og 8 g sukker. Prisen pr. portion forventes at være 95 øre. Det forventes, at ca. 1/3 af
eleverne på folkeskolerne vil benytte sig af tilbuddet om morgenmad. Det vil sige, at der
på hver af skoleårets 200 dage skal serveres 1300 portioner. I alt 260.000 portioner årligt.
Der er ikke medregnet udgifter til levering, da indkøb af morgenmad forventes at kunne
indgå i skolernes øvrige indkøb. På små skoler vil man dog formentlig få brug for flere
leveringer, hvilket kan give ekstra udgifter.
Medarbejdernes tid: Der tages udgangspunkt i, at medarbejderne på hver skole bruger 5
timer ugentligt på morgenmaden. Det forudsættes, at halvdelen af tiden bruges af en lærer
og halvdelen af en pædagog. Opgaverne inkluderer modtagelse af varer, stille
morgenmaden frem og rydde op, samt være til stede og have tilsyn med eleverne, mens
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de spiser morgenmad. Det forventes altså, at morgenmaden vil blive serveret inden
undervisningen begynder.
Årlige udgifter til morgenmadstilbud
Indkøb af mad

244.405

Løn til medarbejdere på skolen

898.200

I alt

1.142.605

Udover de årlige udgifter forventes der i første år at være etableringsudgifter på 12.500
kr. pr. skole, svarende til 162.500 kr. for 13 skoler (kun de skoler, som ikke deltager i
det nuværende morgenmadsprojekt). Udgifterne kan omfatte indkøb af køleskab, fryser,
opvaskemaskine, service osv.
Forbehold/vurderinger fra administrationen:
 Der er en forventning mht. spild.
 Tabt indtægt i SFOernes morgentilbud.
 Måske større tidsforbrug på de store skoler.
 Dagspriser fødevarer.
 Vil muligvis betyde en væsentlig vilkårs ændring for nogle medarbejdere.
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