
Information om madordning på Idom-Råsted Skole. 
Bestillingen skal klares fra PLEXUS’ hjemmeside 

www.plexus-ir.dk 
 

• Idom-Råsted Skole har truffet aftale med køkkenet i PLEXUS om levering af skolemad 
Ordningen træder i kraft  fra skoleårets start 2014 og betyder, at eleverne fra Idom-
Råsted Skole kan købe mad fra PLEXUS 4 dage om ugen (mandag, tirsdag, onsdag og 
torsdag). 
 

 
• PLEXUS-køkkenet har ansvar for, at maden er sund og velsmagende. 

 
• Alle elever fra 0.. klasse til og med 7. klasse spiser maden i lokaler i PLEXUS. 

 
• Grundet de længere skoledage udbyder PLEXUS også frugt/brød i skolens frugtpause 

kl. 10.00. 
 

• Frugt/brød koster 10 kr. Middagsmaden koster 28 kr. pr. dag. 
 

• Ca. den 10. i hver måned kommer der en ny menu på hjemmesiden fra PLEXUS-
køkkenet. 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 sidste fredag i måneden, forud for den måned, de ønsker mad fra 
PLEXUS. 

 
• Eleverne tilmelder sig madordningen senest den anden sidste torsdag i måneden 

forud for den måned, de ønsker mad fra PLEXUS. Ved bestillinger efter denne dag 
opkræves et ekspeditionsgebyr på 50 kr. 

 
• 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. Ved 

ture og udflugter arrangeret af skolen erstattes middagsmaden af en madpakke fra 
PLEXUS. 

 
• Maden serveres af frivillige fra PLEXUS venner. 

 
• Der vil minimum være én voksen fra skolen sammen med de elever, der skal spise i 

PLEXUS. Vi vil lægge meget vægt på en god madkultur, hvor maden spises i god ro og 
orden. Det er simpelthen en forudsætning for at kunne deltage i ordningen. 

 


