
Kære forældre 

 

Nyt betalingssystem i boden 

Fra mandag den 10. oktober kan der ikke længere bruges kontanter i boden, da skolen har indført 

betalingskort. Dvs., de elever der skal købe i boden, skal fremover bruge et betalingskort, som skolen 

udleverer – se længere nede. Kortet er kun til låns og skal leveres tilbage til skolen, når en elev holder på 

skolen. 

De sædvanlige forud bestillinger på middagsmad bliver ikke berørt af indførelsen af det nye betalingskort, 

dvs. her skal man bestille, som man plejer. 

 

Hvordan foregår det: 

 Fra tirsdag den 27. september kan eleverne komme til Anders (it-support) og hente et 

betalingskort. 

 Når dit barn har hentet et betalingskort sender Anders en vejledning til hjemmet via ForældreIntra. 

 Betalingskortet bruges til køb i 10 og 12 pausen. 

 Forældre sætter penge ind på kortet. Betalingskortet er klar til brug, så snart der er sat penge ind. 

 Betalingskortet skal leveres tilbage. Hvis det bliver væk skal det erstattes med 20,-kr.  

 

Hvordan sætter man penge ind: 

 Man kan sætte penge ind via Dankort, Mobilepay m.fl. 

 På ForældreIntra vælges først menupunktet ”Links”. 

 Derpå klikkes på ”Tank op – betalingskort til boden” i højre side af skærmen.  

 Klik på den røde tekst ”Tank op” 

 Klik på det beløb du vil tanke op med. 

 

Når jeres barn handler i boden: 

Når jeres barn handler i boden med betalingskortet, dukker der et billede op af barnet på kasseapparatet. 

Der kan også ses information om saldo. Senere på året bliver der også mulighed for at I som forældre kan 

informere om eventuelle madvarer, som barnet ikke kan tåle. 

Henvendelse i forbindelse med betalingskortet skal ske til Anders (it-support). 

 

MobilPay - vejledning 

 For at du kan bruge MobilePay til at handle på nettet, skal du have sat din MobilePay app op til det. 

Det får du hjælp til, når du forsøger første gang. 

 Hvis du har valgt, at du vil betale med MobilePay, så bliver du bedt om at taste dit mobilnummer 

ind, og systemet sender så en betalingsanmodning til din mobil, ligesom når du anvender 

MobilePay i andre sammenhænge.  

 Du logger derefter ind på din app MobilePay og godkender betalingen, og så er den gennemført.  

 Der findes også en online-vejledning i brugen her, som du måske kan have glæde af: 

http://mobilepay.dk/da-dk/funktioner/Pages/betal-i-netbutikker-privat.aspx  

Venlig hilsen 

Steen Jensen 
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