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Udleveringslister  
 
 
 
Udleveringslisterne er den skolemælksansvarliges vigtigste værktøj i dagligdagen til 
udlevering af skolemælken.  
 
Udleveringslisten består af 2 lister:  

• Udleveringslisten, hvor klasserne og elevernes navne er angivet og 
• Pakkelisten, som er en over sigt over samtlige klasser med antal. 

 
Listerne gælder fra mandag til fredag.  
Der er to udgaver af udleveringslisten: En komplet liste og en ændringsliste. 
 
Eksempel på udleveringsliste

 
 



Fane 2 side  2 
 

Eksempel på pakkeliste: 

 
 
 
Hvornår kommer listerne? 
 
Som start på hvert skoleår mailer vi en komplet udleveringsliste over de elever, som 
der er betalt rettidigt for. Derefter mailer vi en ny liste tirsdag/onsdag.  
 
Det er derfor vigtigt, at din MAILADRESSE ALTID ER OPDATERET. 
 
På den kvittering, som forældrene får, når de bestiller i netbutikken på skole-
maelk.dk, er anført den samme startdato som på udleveringslisten. Forældre og sko-
le får således den samme information vedr. opstart eller ændringer af mælk eller 
klasse. 
 
Hvordan bruges listerne? 
 
Pakkelisten 
Er tiltænkt den/de personer, som pakker mælken. Her kan man hurtigt få et overblik 
over skolens klasser og antal mælk. 
 

Bemærk: Hvis der kun er en elev i en klasse, som får mælk og vedkommende 
melder fra, så vil klassen forsvinde fra udleveringlisten, men da vi ikke kan sen-
de en ændringsside til en klasse, der ikke er der, kan man kun se, at klassen er 
væk på pakkelisten, hvor klassen så mangler. 
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Udleveringslisten 
Er beregnet til at ligge i mælketasken og evt. og så i klassen, så alle kan se hvem, 
der skal have mælk. 
 
Ændringer til listen 
 
• I opstarten efter sommerferien sender vi i en periode komplette lister. Ca. fra 

september går vi over til kun at sende en ny liste, hvis der er ændringer i forhold 
til ugen før. 
Vi sender kun til de klasser, der er ændringer til. Hvis der slet ikke er ændringer i 
forhold til ugen før, modtager du ingen ny liste, men skal fortsætte med den, du 
har. 

 
• HUSK AT SKIFTE LISTERNE UD I DE RESPEKTIVE MÆLKETASKER, og i klasserne, 

så også læreren i klassen og forældrene kan følge med i de ændringer, der sker 
løbende. 

 
Bemærk, at der sendes komplet liste, hvis der er en/flere mælkefri dage i 
en uge. 
 
• Blankt felt ud for en elev  

betyder, at eleven ikke skal have mælk den pågældende dag. Hvis skolen fx får 
leveret mælk hver tirsdag vil nye elever have en blank mælkedag mandag og stå 
på listen fra tirsdag. 

 
• Klasse ? 

Står der elever i KLASSE ? eller i den forkerte klasse, beder vi dig kontakte os 
for at få påsat den korrekte klasse eller flyt selv eleven online på Skole-
mælksweb.  

SKOLEMÆLKSWEB 

Er en mulighed for at downloade og udskrive udleveringslister. Se vejledning under 
Fane 8. 
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