
Tilmelding til MEJERIERNES SKOLEMÆLKSORDNING

Udfyld venligst følgende:

 Friskole      Privatskole      Amtsskole      Kommuneskole

Region:   Kommune:  

Skolens navn:   

Skolens adresse:   

Postnr.:   By:  

Telefon:   Fax:  

Skolens e-mail:   

Kontaktperson :  

Kontaktperson e-mail:   

Mælkeansvarlig:   

Mælkeansvarlig e-mail:   

CVR-nr.:   P-nr.:

Off. skolenummer:   EAN-nr.:  

Nuværende mælkeleverandør:  

Antal klasser:    fra klassetrin:     til klassetrin: 

Antal elever i alt:   

Klasse 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I alt:

A

B

C

I alt:

Dato:    Navn:              

Udfyld venligst de ønskede udleveringsdage for skolemælk.

Bemærk: Prisen pr. skolehalvår er fast, uanset antallet af frameldte dage.

Efterårsperioden fra august til og med januar:

Elevernes første mælkedag efter sommerferien _____dag   _________måned

Elevernes sidste mælkedag inden efterårsferien _____dag   _________måned

Elevernes første mælkedag efter efterårsferien _____dag   _________måned

Elevernes sidste mælkedag inden juleferien _____dag   _________måned

Elevernes første mælkedag efter juleferien _____dag   _________måned

Eventuelle øvrige mælkefri dage _____dag   _________måned

Forårsperioden fra februar til sommerferien:

Elevernes sidste mælkedag inden vinterferien _____dag   _________måned

Elevernes første mælkedag efter vinterferien _____dag   _________måned

Elevernes sidste mælkedag inden påskeferien _____dag   _________måned

Elevernes første mælkedag efter påskeferien _____dag   _________måned

Elevernes sidste mælkedag inden Kr. H. ferien _____dag   _________måned

Elevernes første mælkedag efter Kr. H. ferien _____dag   _________måned

Elevernes sidste mælkedag inden pinseferien _____dag   _________måned

Elevernes første mælkedag efter pinseferien _____dag   _________måned

Elevernes sidste mælkedag før sommerferien _____dag   _________måned

Eventuelle øvrige mælkefri dage (fx Grundlovsdag) _____dag   _________måned

Valg af mælkepakke (se bagsiden eller på skolemaelk.dk).

  Maxipakke     Minipakke    Økopakke

  Maxipakken ekskl. kakaomælk    Minipakken ekskl. kakaomælk 

Har skolen en SFO?    Ja       Nej                   Ønsker skolen tilbud om litermælk til  SFO’en?    Ja       Nej  

Har skolen rullende indskoling?                         Ja       Nej 

Hvornår starter førskoleklassen?           Marts       April       Maj 

MEJERIERNES SKOlEMælKSORDNiNG

Udfyld venligst med antal elever pr. klasse. Send evt. klasseoversigt.

Mejeriernes Skolemælksordning

Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N, Tel 8731 2140•  Fax 8731 2001
skolemaelk.dk  •  skolemaelk@mejeri.dk

Mejeriernes Skolemælksordning

•  Fax 8731 2001
skolemaelk.dk  •  skolemaelk@mejeri.dk

Mejeriernes Skolemælksordning

•  Fax 8731 2001
skolemaelk.dk  •  skolemaelk@mejeri.dk

Afmelding kan kun ske ved skoleårets udløb. Afmelding skal være Skolemælk i hænde senest 1. april for det kommende skoleår. 




