
Kære forælder  

I det nye skoleår 2019/2020 overtager Mejeriernes Skolemælksordning levering af skolemælk til jeres 
skole.  

Skolemælk til børn i 0.-3. klasse vil fortsat være gratis. Men som forælder får du en ny måde at bestille 
på.  

I Mejeriernes Skolemælksordning bestiller du skolemælk på abonnement. Derudover skal vi 
dokumentere hvem der får skolemælk og hvilken type mælk, dit barn får. Ellers kan vi ikke få det EU-
tilskud, der gør prisen på skolemælk lavere for skolen end den ellers ville være. Derfor har vi brug for 
oplysninger om dig og dit barn.  

Sådan får dit barn skolemælk i 2019/20  

Ønsker du, at dit barn skal have skolemælk i det nye skoleår, skal du derfor gøre følgende:  

1.       Gå ind på Skolemælk.dk 

2.       Opret en ny kundeprofil med information om dig og dit barn  

3.       Vælg dit barns yndlingsmælk og hvornår du ønsker, at leveringen starter  

4.       I bestillingsforløbet vil du blive bedt om at vælge en betalingsaftale og indtaste 
betalingsoplysninger.  

Dette er nødvendige oplysninger for at Mejeriernes Skolemælksordning over for EU kan dokumentere 
hvem der får skolemælk og dermed få EU-tilskuddet til skolemælken.    

For at gøre denne proces så smidig som muligt anbefaler vi, at du vælger betalingskort. Vi vil 
understrege, at der ikke vil være nogen økonomisk transaktion mellem Mejeriernes Skolemælksordning 
og dig som forælder, så længe dit barn går i 0.-3. klasse. Vi vil ikke bruge dine betalingsoplysninger til 
noget, og du ikke vil komme til at betale for skolemælken.    

5.       Når du har gennemført bestillingen, modtager du en kvittering på mail. Både af denne og af din 
oversigt i bestillingsforløbet vil det fremgå, at du ikke betaler for skolemælken.  

6.       Når dit barn går ud af 3. klasse, stopper dit abonnement på skolemælk automatisk. Ønsker dit 
barn at få skolemælk fra 4. klasse, skal du bestille igen.  

Første levering er 14. august 2019 for 1.-3. klasse og 15. august for 0. klasse. Ønsker du mælk 
fra en af disse datoer, skal du bestille senest søndag den 4. august 2019. 

  

Skolemælk på abonnement  

I Mejeriernes Skolemælksordning bestiller du skolemælk på abonnement. Det vil sige, at leveringen af 
skolemælken fortsætter, indtil du en dag måtte afmelde dit abonnement. Du har mulighed for at styre dit 
abonnement via din kundeprofil på skolemælk.dk.  

Du kan afmelde og lave ændringer i dit abonnement, fx hvis du vil sætte dit barns skolemælk på pause i 
en periode eller skifte mælk.  Vi anbefaler, at du benytter dig af disse muligheder, så der ikke er mælk, 
der går til spilde. 

Vi har tilmelding fra uge til uge, og har du spørgsmål om mælk og om vores ordning, er du velkommen 
til at kontakte kundeservice på 87 31 21 40 eller skolemaelk@mejeri.dk 

 Med venlig hilsen 

Mejeriernes Skolemælksordning 


