
Til Borgerforeningens pulje med vindmøllepenge 

 

Ansøgning om tilskud til indkøb af borde og stole 

 

Bestyrelsen for Idom-Råsted Skole ansøger hermed om 20.000 kr fra Idom-Råsted Borgerforenings 

vindmøllefond til indkøb af nye eller brugte borde og stole til skolemadsordning for skolens elever. 

Idom Råsted Skole har i dag en aftale med den selvejende institution Plexus, om at skolens elever 

to gange om ugen spiser sammen i PLEXUS. Ordningen gælder både for de elever, som køber mad 

i PLEXUS og de, der har madpakke med hjemmefra. 

Skolemadsordningen er til stor glæde for børn, forældre og skole og det korps af frivillige ældre, 

som serverer maden for børnene. 

 De børn, der køber deres mad i PLEXUS, får en varieret og sund middagsmad. De kender 

ikke menuen på forhånd og får derigennem alsidige kostvaner. De lærer således også at 

spise det, de ikke troede, de kunne li’! 

 De ældre, der serverer maden for børnene, er med til at give børnene gode spisevaner. 

Børnene lærer at mad er en ressurse, som skal behandles med respekt. 

 Børnene lærer, at måltidet også er en social oplevelse, hvor man taler sammen og hver 

især tager hensyn til, at alle skal kunne føle sig tilpasse i selskabet. 

 Skolemadsordningen betyder, at børn og ældre lærer hinanden at kende, så de også hilser 

på hinanden og taler sammen, når de møder hinanden i andre sammenhænge. 

 Skolemadsordningen er en god måde at udnytte ressurserene på i PLEXUS, så mad, der er i 

overskud fra andre af husets aktiviteter, kan indgå i skolemaden. 

Men skolemadsordningen er også ressursekrævende for PLEXUS . 

 Børnene spiser ved de borde og stole, som også anvendes til husets andre aktiviteter, som fester, 

kurser, møder mv.  

Når børn spiser, er det uundgåeligt, at der en gang imellem spildes mad, som efterlader spor på 

husets stofbeklædte stole. 

De eksisterende borde i PLEXUS kan ikke håndteres af enkelt person. Der skal to mand til at stille 

borde og stole op, inden børnene kommer for at spise og naturligvis også to til at pakke det hele 

sammen igen. 

Der skal gøres rent og vaskes op hver gang børnene har spist i centret. 



Hvis skolemads-ordningen skal fortsætte i sin nuværende form, er det derfor et stort ønske/ en 

nødvendighed for PLEXUS, at børnene spiser ved rengøringsvenlige borde og stole, der kan 

håndteres af en enkelt person. 

 PLEXUS har indhentet tilbud på indkøb af borde og stole i plastik til 100 personer. 

Tilbuddet lyder på 40.000 kr. 

PLEXUS vil gerne kunne fortsætte skolemadsordningen for at servicere lokalsamfundet og leve op 

til institutionens målsætning om at være til for lokalsamfundets skyld. 

Men ordningen bidrager ikke til den kommercielle drift af centret. PLEXUS har derfor ikke 

mulighed for alene at løfte investeringen i nye borde og stole alene. Plexus kan bidrage med 

halvdelen af beløbet. 

Idom Råsted Skole vil gerne bidrage med den anden halvdel af beløbet, men har ikke mulighed for 

at finde pengene i skolens budget. Vi søger derfor om 20.000 kr. fra vindmøllefonden til indkøb af 

borde og stole, så skolemadsordningen i PLEXUS kan fortsætte i sin nuværende form. 

Hvis det lykkes for PLEXUS og skolen at skaffe finansiering af nye møbler vil der blive indgået en 

aftale om, at ejerskabet af møblerne overgår helt til PLEXUS, såfremt skolemadsordningen 

bortfalder på et senere tidspunkt, hvilket der ikke er udsigt til p.t. 

Vi er i gang med at undersøge mulighederne for at indkøbe velegnede brugte møbler til formålet. 

Vi ønsker derfor, at en evt. bevilling både kan bruges til indkøb af nye og brugte møbler til 

skolemadsordningen. 

 

Med venlig hilsen 

Skolebestyrelsen 

 


