Velilere
Skolefrukt ile öğrenciler artık okulda taze meyve alabiliyorlar
Muhtemelen bildiğiniz gibi, meyve ve sebzeler ihtiyacımız olan vitamin, lif ve diğer
gereksinimimiz olan maddeler için iyi birer kaynaktırlar. Her yaştaki insanlar için
önemli olmakla birlikte, özellikle halen büyümekte olan ve önlerindeki yaşamları
boyunca düzgün beslenme alışkanlıkları edinecek öğrenciler için daha da önemlidir.
Yoğun günlük hayatınızda, düzenli olmasına dikkat edeceğiniz bir uğraşa daha
kesinlikle gereksinimi olmayan siz velilere destek olmak için Skolefrukt okulda bir
abonelik uygulaması sunmaktadır. Haftada sadece 15 kron ödeyerek çocuğunuz artık
okulda her gün taze meyve ve sebze yiyebilecek.
Konuyla ilgili bilgi için skolefrukt.no sayfasına bakarak veya 815 20 123 numaralı
telefonu 08.00 – 17.00 saatleri arası arayarak sipariş verebilirsiniz.
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Öğrenciye ne veriliyor?
Genelde verilen meyveler arasında elma, muz, kivi, mandalina, tüysüz şeftali ve
armut bulunuyor. Sebzeler, poşette atıştırmalık küçük havuçlar veya yemeye hazır iyi
yıkanmış havuçlar olabilir. Bulunulan bölge ve mevsime göre sunulan çeşitler
değişebilir ancak herkese bol seçenek ve yüksek kalite sağlanacaktır.
Taze ürünler sunabilmek için Skolefrukt tüm ülkede tedarik edici firmalarla işbirliği
yapıyor. Ayrıca okulların kendi serinletici dolapları vardır ve meyveler burada güvenli
bir şekilde muhafaza edilerek, taze kalmaları sağlanmaktadır. Meyvelerin doğru bir
şekilde muhafaza edildiği zaman en lezzetli olduklarını biliyoruz ve bunu Skolefrukt
ile sağlıyoruz.
Öğrencilere neler verildiğini skolefrukt.no sayfasından okuyabilirsiniz.
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Sipariş ve ödeme
Günümüzde devlet, okul meyvesi uygulamasına 1 kronluk maddi destek
sağlamaktadır. Bu nedenle öğrencinin günlük meyve almasının fiyatı sadece 3
krondur. Siz sadece çocuğunuzun meyve aldığı günlerin parasını ödüyorsunuz, ve
ödemeleri yarım veya bir yıllık olmak üzere yapıyorsunuz. Sipariş ve yazılma
elektronik olarak skolefrukt.no sayfasından yapılıyor. Burada kendinizi kaydedebilir,

ve daha sonra yapacağınız siparişlerde kullanabileceğiniz kullanıcı adı ve şifre
alabilirsiniz.
Ödenecek fiyat, bir yarı yıldaki okul günlerine göre hesaplanır ve bu nedenle
yarıyıldan, yarı yıla değişebilir. İlkbahar dönemindeki meyve günlerinin sayısı 100
olduğundan fiyatı 300 kron olacaktır.
Meyvelerin dağıtılması, başvuru yapılmasından sonra en kısa zaman içinde
gerçekleşir. Okul meyvesi aboneliği Visa, Mastercard veya banka havalesiyle
ödenebilir. Banka havalesi seçeneğinde ödeme bilgileri e-posta, mesaj (sms) veya
fatura yoluyla gönderilebilir.
Siparişinizi bugün skolefrukt.no sayfasından veya 815 20 123 numaralı telefonu
08.00 – 17.00 saatleri arası arayarak yapınız.

