
Skolemad – en ny mulighed på Engbjergskolen 

Snejbjerghallen har tilbudt at levere skolemad til de elever, hvis forældre 

der kunne ønske det. 

Deadline på bestilling er på torsdage kl. 23.59 til den efterfølgende uge, hvorefter 

systemet automatisk lukker ned for flere bestillinger. Der kan dog stadig bestilles til de 

næstkommende uger eller en længere periode, hvis det ønskes.  

 

Bestilling af skolemad 

Oprettelse af jeres barn/ børn skal ske på følgende måde: 

 Gå på hjemmesiden www.godskolemad.dk 

 Klik på "Ny bruger" 

 Klik "Vælg skole" – Engbjergskolen - og udfyld diverse felter 

 Klik "Næste" og udfyld diverse felter 

 Klik "Opret ny bruger" - du er nu oprettet. 

 For at komme bedst i gang, så læs det skrevne og klik på "fortsæt" 

 Klik "Opret barn/medarbejder" og gem. Har du mere end et barn, kan alle børn 

oprettes på samme bruger. 

 

Du er nu klar til at bestille på følgende måde: 

 Klik "Til bestilling" 

Dit barn/dine børn vil nu vises på skærmen, og ved at klikke på "Bestil" ud for dit barn, 

vil der fremkomme en kalender i højre side af skærmen. Her klikker du på den dato, du 

ønsker at bestille mad, og dagens menuer vises.  

www.godskolemad.dk


Ved at klikke på den ønskede menu tilføjes den indkøbskurven, som vises til højre på 

skærmen. 

Vil du bestille til flere dage, gentager du blot ved at klikke på en ny dato. 

Har du flere børn du ønsker at bestille til, klikker du nu på "Næste barn" øverst på siden 

under hjemmesidens logo. 

Når bestillingen er foretaget, klik da på "afslut bestilling" øverst på siden under 

hjemmesidens logo, og gå til betaling. 

 

Maden vil blive leveret med en label på hver portion, hvor der står navn, klasse, skole 
og hvad der er bestilt.  
Der vil også være gaffel/ske og hvad der ellers skal være med til det bestilte, pakket til 
hver portion.  
Vi vil samle maden til hver klasse, og holde det samlet ved at putte en omgang film 
omkring. Det skulle være nemt at overskue, da det hele er pakket klassevis i de kasser, 
der kommer. 
Alt maden bliver leveret i termokasser. 

 

Med venlig hilsen 

Bjarne, Susanne og Maria 

Snejbjerg Hallen  

 

 

 


