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HVORFOR
DRIKKE
SKOLEMÆLK?
Mælk er næring til læring, gør en sund madpakke komplet og
giver energi til en lang skoledag. Som forælder kan du være
med til at holde fast i gode spise- og drikkevaner.

CALCIUM

PROTEIN

Mælk er den vigtigste kilde til
calcium i kosten og er med til
at styrke dit barns knogler.

Mælk har et højt indhold
af protein, som er kroppens
vigtigste byggesten.

MINERALER
OG VITAMINER

KOMPLET
MADPAKKE

Mælk indeholder en pakke
af mineraler og vitaminer,
som er vigtige for dit barn.
Mælk er en af de fødevarer, der
indeholder flest forskellige
næringsstoffer i samme produkt.

En madpakke med groft
brød, frugt og grøntsager
giver, sammen med
skolemælk, vigtige
næringsstoffer til dit barn.
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SÅDAN
BESTILLER DU
SKOLEMÆLK
Hvis dit barn allerede er tilmeldt skolemælksordningen, skal du ikke foretage dig noget.

1.

2.

3.

Gå ind på
skolemælk.dk/
netbutik

Opret dig som
bruger og dit
barn som varemodtager

Vælg mælk

VED TILMELDING KAN DU
VÆLGE ABONNEMENT:
ABONNEMENT MED BETALINGSSERVICE:
Trækkes 2 eller 4 gange årligt.

4.

5.

Vælg abonne- Du er i gang, når
ment (PBS eller du har betalt
betalingskort)

FRA
KUN

64,-

KR. PR. MDR.

ABONNEMENT MED BETALINGSKORT:
Trækkes månedligt.
Første mælkedag oplyses på kvitteringen.
Du kan til enhver tid ændre eller afmelde skolemælken i netbutikken.
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VIND
TRICKLØBEHJUL

& HJELM

Alle elever, der er tilmeldt skolemælk
inden d. 27. juli 2016, deltager automatisk
i konkurrencen om 10 x trickløbehjul og
hjelm fra Skatepro.dk. Vinderne findes
ved lodtrækning og får direkte besked
samt offentliggøres på skolemælk.dk.
Se konkurrenceregler på skolemælk.dk

SE MERE PÅ SKOLEMÆLK.DK
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HVEM ER
SKOLEMÆLK?
Skolemælk er en praktisk ordning, som sikrer, at dit barn kan få frisk
mælk til madpakken hver dag. Mælken leveres direkte på køl og
opbevares i køleskabe, opsat på skolen af Skolemælk. Skolemælk har
et tæt og godt samarbejde med skolernes personale, som får det hele
til at fungere i hverdagen. Det er vi taknemmelige for.
BREDT SORTIMENT

Skolerne vælger selv hvilke typer skolemælk, de ønsker. Men
der indgår altid laktosefri mælk. Du kan se det præcise
sortiment for din skole på skolemælk.dk.

NEMT AT MELDE TIL

Skolemælksordningen er en nem løsning for dig. På skolemælk.dk
kan du altid melde dit barn til ordningen også i løbet af skoleåret.

NEMT I HVERDAGEN

Skolemælk er en abonnementsordning. Når du først har
tilmeldt dit barn, behøver du ikke spekulere mere på det.

NEMT AT SKIFTE MÆLK

På skolemælk.dk kan du nemt og hurtigt ændre mælketype,
hvis dit barn skulle få lyst til en anden mælk.

NEMT AT MELDE FRA

Ligesom du nemt kan melde til, kan du også nemt melde
dit barn ud af skolemælksordningen på skolemælk.dk. Du
forpligter dig kun, så længe det passer dig.

BØRN MED LAKTOSEINTOLERANS

Til de børn, der har laktoseintolerans, har vi naturligvis laktosefri
mælk i skolemælkssortimentet. Se mere på skolemælk.dk.
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Kom med Skolemælk
i LEGOLAND®

Svar på de 3 spørgsmål her eller på skolemælk.dk/legoland. Skriv det bogstav, som står ud for dit svar, i de tomme felter.
Print billetten og aflever din besvarelse i billethuset ved LEGOLAND®. Så får I én fribillet til ét barn 3-12 år*.
1. Hvornår drikker man skolemælk?
A. Til madpakken i spisefrikvarteret

2. Hvad elsker køer
at spise?

3. Hvad hedder
koens børn?

B. Når man dykker i svømmehallen

A. Græs

A. Kalve

C. I X-treme Racers rutchebanen
i LEGOLAND

B. Rugbrød med leverpostej

B. Killinger

C. Jordbæris

C. Hvalpe

*Børnebillet til LEGOLAND®
Sådan gør du: Udskriv denne side og aflever den i billethuset ved LEGOLAND®.
Gælder ét besøg for ét barn (3-12 år), i perioden 26. maj til 30. september 2016.
Værdi kr. 329. Kan KUN indløses ved billethuset i LEGOLAND®. Billetten
kan ikke kombineres med andre rabatter, ombyttes til kontanter eller
ændres til andre billettyper.
Se åbningstider på LEGOLAND.dk

