
Spørgsmål om tilskud ved EAT-ordningen

Kære Emil

Du har den 25. april 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen 
om tilskud ved EAT-ordningen:

1. Hvilke muligheder har Københavns Kommune for at give tilskud til 

EAT-måltider i dag efter indkomst?

2. Hvilken juridisk basis har Københavns Kommune for at give 

tilskuddene? (Der henvises til, at Københavns Kommune efter 

spørgerens forståelse i dag er på en forsøgsordning, men at 

eventuel ny lovgivning om tilskud til skolemad er på vej)

3. Hvor mange familier modtager i dag tilskud til EAT-måltider, og på 

hvilke kriterier er tilskuddet baseret?

4. Hvordan fungerer processen for ansøgning og tilskud i praksis? 

(Bliver forældre notificeret om muligheden for tilskud pr. e-boks eller 

lignende? Hvordan ansøger forældre i praksis? Og er der mulighed 

for at automatisere tilskuddene baseret på indkomst?)

Besvarelse

Ad 1
Med budget 2011 blev det besluttet, at forældre med lav indkomst kan 
få tilskud til skolemaden både i EAT-ordningen og på madskoler. 
Ordningen blev implementeret i 2012.

Ad2
Folkeskoleloven giver mulighed for, at en kommunalbestyrelse kan give 
et generelt tilskud til madordninger. Da der ikke står noget i lovteksten 
om individuelt tilskud, har Københavns Kommune igennem årene haft 
en dispensation til at køre en individuel tilskudsordning baseret på 
indkomst. Der er for nyligt udarbejdet et lovforslag med en række 
ændringer af folkeskoleloven herunder hjemmel til at give et 
indkomstbaseret tilskud til skolemad. Lovforslaget er endnu ikke 
vedtaget.
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Ad3
Ca. 3400 elever får skolemaden billigere eller gratis. Kriterierne for at få 
tilskud er en kombination af husstandsindkomst hos den forælder, hvor 
barnet har bopæl og antal medlemmer af husstanden.
 
Indkomstgrænser for 2022:

Personer på 
adressen

Skolemad til 
0 kr.

Skolemad til 
7 kr.

Skolemad til 
12 kr.

Skolemad til 
17 kr.

2 til 4 
personer

0 til 
112.759 kr.

112.759 til 
210.186 kr.

210.186 til 
305.565 kr.

305.565 til 
394.727 kr.

5 personer
0 til 
146.586 kr.

146.586 til 
235.223 kr.

235.223 til 
363.314 kr.

363.314 til 
425.646 kr.

6 eller flere 
personer

0 til 
194.935 kr.

194.935 til 
275.613 kr.

275.613 til 
386.012 kr.

386.012 til 
479.832 kr.

  
Ad4
Ved oprettelse af en skolemadskonto bliver forældrene gjort 
opmærksomme på, at de kan søge om tilskud til skolemaden. I praksis er 
det en selvbetjeningsløsning med en forholdsvis simpel 
ansøgningsblanket, hvor forældrene tilkendegiver, at de ønsker tilskud 
til skolemaden og giver samtykke til, at forvaltningen må indhente 
indkomstoplysninger for husstanden. På enkelte skoler bliver der 
anvendt en papirblanket, som skolens kontor formidler.
 
Det er forvaltningens opfattelse, at kendskab til tilskudsordningen til 
skolemad er udbredt på skolerne og blandt forældrene.
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