Ny madordning i Tranumafdelingen
Tranum skoleafdeling har i samråd med Skolebestyrelsen valgt, at afprøve en ny madordning i
Tranumafdelingen - som erstatning for biksen.
Dette betyder, at der fremover KUN vil være tilbud om mad på skolen om fredagen.
Vi har i denne forbindelse lavet et samarbejde med Guldbageren i Brovst, der vil levere mad på skolen.
Vi starter op fredag d. 22. maj og kører frem til d.19 juni hvor forløbet vil blive evalueret.
Retningslinjer:
Bestilling:



Bestilling til fredagsmad sker fra mandag kl. 8.00 til torsdag kl. 8.30.
Maden bestilles over Intra gennem opslag på ”opslagstavlen”
Det er samme type opslag som ved skolens arrangementer.

Betaling:




Børnene kan aflevere pengene hver dag på kontoret fra kl. 10.00 – 10.10.
Vi vil hjælpe børnene med at minde dem om det.
Pengene skal senest betales torsdag kl. 11.00, hvor vi foretager den endelige bestilling.
Bestillingen er første endegyldig, når der er betalt.

Andet:



Maden kan afbestilles indtil torsdag kl. 11.00 – her sendes en mail til Lone OG Trille (LNT/TRP).
Hvis barnet er fraværende og fristen for afbestilling er overskredet, modtages ikke kompensation,
da vi som skole ikke tjener på maden – i får det tilbudt til indkøbspris.

Der vil mulighed for at bestille følgende:
Sandwich (grovbrød): 20 kr./stk




Kylling, bacon, tomat, salat.
Frikadelle, agurk
Skinke/ost, tomat, salat.

Grovbolle: 5 kr.
Små rugbrød: 5 kr.
Pastasalat: 20 kr.



Skinke, pasta, majs, ærter, agurk
Tun, pasta, majs, ærter, agurk

Maden vil blive afleveret på skolen til middagspausen om fredagen.
Der vil fortsat være mulighed for at købe Juice. Dette skal ikke bestilles.

Biksen har derfor lukket fra uge 19 til sommerferien.
Forløbet vil blive evalueret i skolebestyrelsen og i vil få nærmere info omkring næste skoleårs tilbud, når vi
kommer tættere på sommerferien.
Vh
Hanne Lindstrøm (skolebestyrelsen) o
Trille Poulsen (afdelingsleder i Tranumafdelingen)

