
 

 FAQ Madordning 

Spørgsmål og svar vedrørende bestilling og betaling 
Fra og med 1. februar 2023 

 

Eleverne har i januar 2023 modtaget et betalingskort med navn på. 

Elever, der har navne-/adressebeskyttelse vil modtage et kort med ”navnet” ALIAS, men hvor I har mulighed for at 

skrive navn på. 

Elever, for hvem anden voksen end forældre skal kunne indbetale/bestille, kan henvende sig på kontoret og få udleve-

ret et kort. 

Elever, der starter på skolen efter 1. feb. 23 vil modtage et kort på hjemmeadressen ca. 14 dage efter indskrivning. 

 

Al tilmelding og betaling foregår på 8000.cpos.dk 

Her logger du ind med NemID eller MitID.  

Bestilling af abonnement og dag-til-dag-bestillinger kan foretages frem til dagen før ikrafttrædelse. 

Abonnementer fortsætter til de opsiges. 

 

BEMÆRK: Det er ikke muligt for elever at betale med kontanter eller mobilepay i kantinen. 

 

 

Du kan finde flere oplysninger og vejledninger her. 

 

 

• Gå ind på hjemmesiden: 8000.cpos.dk  

• Her vil dine børn være oprettet, så vælg det barn, som du ønsker at foretage bestillinger/ændringer for 

• Her kan du sætte penge ind på betalingskort og evt. angive max-beløb for køb (Brugeroplysninger) 

• Det er også her, at du kan bestille Abonnement (som udgangspunkt skal du ikke angive at betale med elevens 

betalingskort) 

• I webshoppen kan du købe frokost til dit barn på enkeltdage 

• Du kan spærre dit barns kort 

• Du kan også bestille et nyt kort til dit barn – det koster 50 kr. 

• Hvis du bruger betalingskort ved bestilling af abonnement, skal du vælge automatisk optankning 

• Hvis du vil ændre din mailadresse, skal du gøre det i AULA, hvorfra oplysninger går til system og videre til 

CPOS 

 

 

Hvor kan man se, hvad børnene kan få at spise? 

Menuplanen for ca. en måned ligger under punktet Madplaner. 

Sidste skoledag før sommer-, efterårs- og vinterferie samt op til påske er ”sandwich-dag.” 

Sidste dag før juleferien er der risengrød til alle elever. 

 

 

 

 

 

Hvad kan man bestille, og hvad koster det? 

https://8000.cpos.dk/Portal/Login?ReturnUrl=%2F
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/naar-dit-barn-gaar-i-skole/betalingskort-og-webbestilling-paa-skoler-og-klubber/
https://8000.cpos.dk/Portal/Login?ReturnUrl=%2F


 

 FAQ Madordning 

I bestillingssystemet kan man vælge mellem en række abonnementer, hvor dagsprisen er billigere end ved køb i kanti-

nen/til enkeltdage. 

Bemærk, at eftermiddagssnack primært er rettet til SFO-børn (formiddagssnack 0.-3. kl. udleveres i klassen, øvrige 

afhenter selv i kantine).  

Hvis dit barn går i klub, skal du købe abonnementet Klubmad. 

 

 

Hvis du oplever problemer: 

Hvis du oplever problemer med bestilling/betaling eller selve betalingskortet kan du oprette en supportsag på hjem-

mesiden 

Hvis du har mere generelle spørgsmål til madordningen på Skæring Skole, kan du skrive til os på 

ska@mbu.aarhus.dk 

 

Priser: 

Vi udregner en fast pris pr. måned set over et helt skoleliv. 

Et skoleår er på 200 dage, men kun 199 er betalingsdage, da sidste skoledag før juleferien er betalingsfri, så alle elever 

kan nyde risengrøden. 

I løbet af et skoleliv er eleven planlagt fraværende 3+5 lejrskole, 5+5 dage i praktik og brobygning samt 1 blå mandag, 

hvilket giver 19 dage pr. elev = 1,9 dage pr. år. 

For at tage højde for de dage, hvor elever ikke spiser, så vil vi hvert år fratrække de 1,9 dage, så prisen udregnes på 

197,1 skoledage pr. år fra 0. til 9. kl. 

 

 

 

Man kan bestille følgende på abonnement: 

Pris pr. 1. august 2022 

Beskrivelse Målgruppe Svarende til dagspris Abonnement 

Frokost 0.- 9.klasse 25,00 kr. 430,00 kr. 

Pr. 1. jan: 23: Formiddagssnack  8,00 kr.  138,00 kr. 

Salat  7., 8. - 9. klasse 26,00 kr. 448,00 kr. 

Pr. 1. jan: 23: Eftermiddagssnak  8, 00 kr. 138,00 kr. 

Økologisk frugt  3,25 kr. 56,00 kr. 

PR. 1. feb. 23: Mælk, alm.  4,00 kr. 69,00 kr. 

PR. 1. feb. 23: Særlig mælk og kildevand  5,00 kr. 86,00 kr. 

Smoothie  12,00 kr. 207,00 kr. 

Klubmad og aktiviteter 4. – 7. klasse 150 kr./måned 

 

 

Hvad hvis mit barn, som er tilmeldt kostordningen på abonnementsbasis, bliver sygt? 

Er eleven syg mere end 5 dage i træk, kan der ske refusion for de sygedage, som ligger udover 5.   

Hvad hvis vi skal på ferie på skoledage, hvor vi har betalt for abonnementsordning? 

Samme retningslinjer som ved sygdom. Dog beder vi om 7 dages frist.  

 

Hvad hvis eleverne skal på udflugt? 

Frokosten bliver pakket, så eleverne kan tage den med sig. Dagens ret kommer på udflugtsdage til at bestå af noget, 

der er let at tage med på tur såsom sandwich eller anden håndholdt mad. 

mailto:ska@mbu.aarhus.dk?subject=Madordning

