Information om madordning på Naur Sir Skole og
i Naur-Sir Børnehushus.
Bestillingen skal klares fra PLEXUS’ hjemmeside www.plexus-ir.dk
·
·
·

Naur-Sir Børnehus og Naur-Sir Skole har truffet aftale med køkkenet i PLEXUS om levering af
skolemad.
Ordningen træder i kraft den 1. december 2012 og betyder, at børn fra børnehuset og skolen kan
købe mad fra PLEXUS 2 dage om ugen (tirsdag og onsdag).
PLEXUS-køkkenet har ansvar for, at maden er sund og velsmagende, og at eleverne får det de
kan spise.

Pris og bestilling:
· Prisen er for børnehavebørn: 23 kr. pr. dag og for skolebørn 0. – 7. klasse 28 kr. pr. dag.
· Ca. den 15. i hver måned kommer der en ny menu på hjemmesiden www.plexus-ir.dk
Menuplanen er udformet som en bestillingsliste, hvor man kan bestille det antal måltider, som
man gerne vil have.
· Tilmelding til madordning sker for 1 måned ad gangen. Betaling opkræves på hjemmesiden ved
bestilling, og beløbet hæves sidste fredag i måneden forud.
· Børnene tilmelder sig madordningen senest den anden sidste torsdag i måneden forud for den
måned, de ønsker mad fra PLEXUS.
· Tilmeldingen er personlig. Man kan altså ikke overlade sin spisebillet til andre.
· Der er ingen refusion, selv om den tilmeldte ikke deltager i et eller flere måltider.
Servering Naur Sir Skole:
På skoledelen serveres maden på en tallerken, som eleven tager med i klassen. For at skabe en god
madkultur spiser alle børn sammen. Der er en lærer, som spiser sammen med børnene i hver klasse.
Alle elever sidder sammen indtil frikvarteret starter. På den måde skaber vi ro og hygge omkring
spisesituationen.
· Når børnene er færdige med at spise samles tallerkenerne på et rullebord.
· De elever fra 5. – 7. klasse, som er med i madordningen, hjælper på skift med at rydde op.
Servering Naur-Sir Børnehus:
I børnehuset serveres maden på stuerne. Alle børn spiser samlet, så vi skaber en hyggelig og rolig
spisesituation, hvor der er god tid til at spise enten madpakken eller skolemad. Pædagogerne spiser
sammen med børnene.
Kontaktperson i Plexus:
Centerlederen
Tlf.: 96 10 60 90

