
Bestilling af mad og mælk 

 

For at bestille mad og mælk i Mælkebøtten, skal du gå ind på: 

www.soelystskolemad.dk   

 

- Du kan også finde link dertil på Sølystskolens hjemmeside under 

Mælkebøtten. 

For at afgive bestilling skal du være logget ind. - Hvis du ikke er opret-

tet som bruger, skal du først oprettes – det tager kun et øjeblik. 

 

På bestillingssiden kan du bestille for enkelte dage eller vælge et læn-

gerevarende abonnement – fx madposer for en måned ad gangen. 

 

- Bestillingen skal afgives to dage inden den dag, maden ønskes. 

 

 

 

Bestilling - Sådan gør du  

 

 

OPRETTELSE AF BRUGER  

 

1.  Gå in på www.soelystskolemad.dk 

2. Tryk Opret ny bruger (forældre) 

 



 

3. Udfyld felterne under Information og Login information 

OPRETTELSE AF BARN 

 

1.  Udfyld de tre punkter under Information 

 

2. Tryk på Opret 

 

 

4. Tryk på Opret 

 

Du er nu oprettet som bruger, og næste gang du skal logge ind, gøres det 

med de informationer, du har skrevet under Login information. 



OPRETTELSE AF BARN NR. 2, 3 OSV 

 

1. Tryk på Mine børn 

 

2. Tryk på Opret barn 

 

3. Udfyld de tre punkter som i afsnittet Oprettelse af barn og tryk på Opret.  

- Skal du rette oplysningerne på et barn, trykker du på barnets navn. 

 

 



BESTILLING 

 

Når du skal bestille mad, kan du bestille madposer pr. dag og/ eller et abonnement på mælk 

og/ eller madposer. Et mælke-abonnement gælder for et kvartal, og madpose-abonnement er 

månedsvis. 

 

 

BESTILLING AF MADPOSER 

 

1.  Tryk på Madbestilling 

 

 

2.  Vælg hvilket barn du vil bestille til. - Du kan kun bestille for et barn ad gangen. 

 

 

3.  Sæt flueben ved de dage du ønsker dit barn skal modtage madpose. 

Vælg enten Madpose kl. 10 og Kl. 12 eller Madpose Kl. 12. 

 

 

OBS: Sæt ikke flueben ved  begge dele, da det du derved får to madposer Kl. 12 

 

 

4.  Tryk på Læg i kurven 

 



BESTILLING AF ABONNEMENT 

1.  Tryk på Abonnementer 

2.  Tryk Vis på det abonnement du ønsker at se nærmere om og for at bestille. 

3.  Tryk Bestil nu for at bestille det valgte abonnement. - Flere abonnementer - gentag 123. 



FÆRDIGGØR BESTILLING 

 

1.  Når du har valgt de  bestillinger du ønsker, trykker du på Indkøbskurven. - Ønsker du at slette 

en bestilling, trykker du på det røde kryds. 

2.  Tryk på Til betaling, for at åbne 

formularen til betaling. 

 

 

3.  Udfyld  betalingsformular og  

tryk på Godkend betaling for at 

færdiggøre købet. 

 

 

- Du vil derefter få tilsendt en kvit-

tering på din E-mail. 

 

 

 

 


