
 

 

Brug Tofthøjskolens madordning og giv dit barn et sundt måltid midt på dagen! 

 

I køkkenet på Tofthøjskolen laver Kirsten Carlsen mad til 150-300 elever hver dag.  

Hver dag er der salatbar og i 5 ud af 10 skoledage er der i tillæg en lun ret 2 dage den ene uge og 3 

dage den anden uge. Når eleverne er meldt på madordningen får de hver dag udleveret et bæger. De 

dage, hvor der er en lun ret, er det et lille bæger (500 ML) og de øvrige dage er det et stort bæger (750 

ML). Vi ville meget gerne servere økologisk mad, men det bliver for dyrt og ifølge undersøgelse hos 

forældrene i skoleåret 2010-2011, er der ikke villighed til at betale mere for maden. Til gengæld er 

maden fiberrig og grov. 

 

Udvalg: 

Salatbar: 

Der er hver dag 15 faste valgmuligheder i salatbaren og 8-10 ekstra valgmuligheder, som varierer fra 

dag til dag, på et nærtstående bord. Af valgmuligheder kan blandt andet nævnes både fuldkorns og 

hvid pasta, diverse kød-tilbehør som skinke og tun. Desuden er der en grovbolle eller andet brød (intet 

helt hvidt brød), til salaten. Hvad der skal i eller ikke i salat-bægeret er helt op til børnene selv, men 

de voksne, der er i nærheden forsøger i videst muligt omfang at påvirke børnenes valg i en sund og 

alsidig retning.  

  

 

 

 



Valgmuligheder: Blandede salater: 

Faste valgmuligheder: 

• Agurk 

• Tomat 

• Iceberg salt 

• Gulerod 

• Peberfrugt 

• Rødløg 

• Ærter 

• Maja 

• Ananas 

• Fiber pasta 

• Fiber pasta m/pesto 

• Parboiled Ris 

• Dressing Rød/Hvid 5 

% 

• Grovboller / 

Rugstykker 

• Kylling (Ved stort 

bæger) 

• Skinke (Ved stort 

bæger) 

• Tun (Ved stort bæger) 

• Rosiner 

• Apetina Tern 

 

8-10 ekstra valgmuligheder som 

skifter fra dag til dag: 

• Blomkål 

• Broccoli 

• Forårsløg 

• Champignon 

• Radiser 

• Snack gulerod 

• Rucula 

• Rødbedeblade 

• Spinatblade 

• Bladselleri 

• Sukkerærter 

• Minimajs 

• Honningmelon 

• Vindruer 

• Æbler 

• Vandmelon 

• Squash 

• Oliven 

• Hvidløgsfed 

• Bønnespirer 

• Croutoner 

• Peanuts 

• Chili nuts 

• Græskarkerner 

• Blandede salater 

Varianter: 

• Pastasalat 

• Broccolisalat 

• Appelsin/sellerisalat 

• Æble/sellerisalat 

• Tomatsalat 

• Græsksalat 

• Rissalat 

• Tzatziki 

• Bulgursalat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lun ret: 

Det kan være frikadellespyd, kyllingespyd, foccasia, lasagne, kyllingelår, pølsehorn, tærter eller noget 

helt andet.   

 

 

 

Tilberedning: 

Ved den praktiske arbejdsgang omkring madordningen, kan der nævnes at salat og andet grønt skylles 

og skæres i køkkenet. Pasta, ris og tilsvarende tilberedes. Mens bollerne nogle gange laves som 

derhjemme, ellers er de Bake-off. 

 



 

 

Udlevering: 

For at undgå kø og gnidninger imellem de store og små er afhentningstidspunkterne opdelt:  

• 0 – 3. årgang henter mad kl. 11.30 – 11.55  

• 4 – 9. årgang henter mad kl. 11.55 – 12.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiejne: 

Eleverne bliver bedt om at vaske hænder inden de går til buffeten og det forventes at alle elever 

bruger det tilhørende bestik. 

Ved sygdom eller fravær: 

Hvis eleven er syg, eller fraværende i en uge eller derunder, så er evt. indbetalte penge tabt. 

Priser: 

Prisen for madordningen, er betinget af hvilket abonnement der vælges. Man kan vælge et af 

nedenstående tremåneders abonnementer eller man vælge at købe løssalg for 24 kr. pr. gang: 

• 1 periodes fredags abonnement: 20 kr. pr. fredag 

• 1 periodes 3 dags abonnement (mandag, onsdag og fredag): 20 kr. pr. dag 

• 1 periodes hel-uges abonnement: 20 kr. pr. dag 

• Løssalg: 24 kr. pr. måltid. 



Priser for skoleåret 2018/201: 

Nedenfor ses priserne for de fire perioder i skoleåret. Man tilmelder sig til ordningen for 1 periode ad 

gangen. I prisen er der taget højde for ferier, lejrskoler (8.årgang), intro-praktikbrobygning (8. årgang), 

5/9 Skills (8. årgang), blå mandag for 7. årgang og afgangsprøver (9. årgang). Boden er lukket 23/8 

Fårup Sommerland, 28/6 (Sidste skoledag): Disse dage er også trukket ud af betalingsbeløbene. 

Fredags abonnement:  

Periode 

Ferie/ferie 

Bestillingsfrist: 0.-6. 

årg. 

7. årg. 8. årg. 9. årg. Personale 

Sommer/efterår 13. aug. 18 180 180 180 180 225 

Efterår/jul 1. okt. 18 180 180 160 180 225 

Fra uge 1 til og 

med uge 7 

3. dec. 18 140 140 140 140 175 

Fra uge 8 til og 

med uge 15 

1. feb. 19 140 140 140 140 175 

Fra uge 17 til og 
med uge 26 

1. april 19 140 140 120 80 225 

 

3 dags abonnement:  

Periode 

Ferie/ferie 

Bestillingsfrist

: 

0.-6. 

årg. 

7. 

årg. 

8. 

årg. 

9. 

årg. 

Personale 

Sommer/efterår 13. aug. 18 520 520 500 520 650 

Efterår/jul 1. okt. 18 540 540 440 540 675 

Fra uge 1 til og 

med uge 7 

3. dec. 18 400 400 400 400 500 

Fra uge 8 til og 

med uge 15 

1. feb. 19 420 420 380 420 525 

Fra uge 17 til og 

med uge 26 

1. april 19 480  460 380 300 600 

 

Hel-uges abonnement:  

 Bestillingsfrist: 0.-6. 

årg. 

7. årg. 8. årg. 9. årg. Personale 

Sommer/efterår 13. aug. 18 840 840 820 840 1050 

Efterår/jul 1. okt. 18 900 900 800 900 1125 

Fra uge 1 til og 

med uge 7 

3. dec. 18 660 660 660 660 875 

Fra uge 8 til og 
med uge 15 

1. feb. 19 700 700 620 700 825 

Fra uge 17 til og 
med uge 26 

1. april 19 860 840 760 520 1075 

 

 

 



 

 

 

 

 

Indbetaling til madboden 

I eksemplet herunder ses hvordan det skal se ud, andre banker kan have feltet til at hedde andet f.eks. 

tekst-feltet osv.   
• Indbetal til Danske bank konto nummer 4368 436 8038 334 

• VIGTIGT – skriv i TEKST feltet: barnets klasse, Navn samt barnets fødselsdato.  

o Eksempel: Anders And, 1X, 112299 

 

 

 

 

 

 



 


