
 
 

 
Dit barn får nyt betalingskort til kantinen 
 

Kære forældre 

 

Alle skolekantiner i Aarhus kommune skal være kontantfri. På Mårslet skole er vi blandt de første som skal 

indføre dette, hvilket gør at fra mandag den 25. april kan der kun betales med det nye kort i kantinen. Dog vil 

der stadig være mulighed for at betale med mobilepay for udskolingseleverne via en QR-kode, men vi vil 

kraftig opfordre til at også de elever bruger det nye betalingskort pga. at betaling med mobilepay vil tage 

længere tid end kortet. 

 

 

Kantinen på dit barns skole er blevet kontantfri. Fremover kan dit barn købe mad via et betalingskort. Kortet 

gør det nemt og mere sikkert for eleverne at handle i skolens kantine.  

 

Alle børn får det nye betalingskort med hjem i denne uge 

Dit barn får kortet med hjem fra skole fredag den 22. april 2022 og fra mandag den 25. april 2022 vil kortet 

være eneste betalingsmulighed og det vil derfor ikke længere være muligt at betale med kontanter (dog kan 

eleverne i udskolingen stadig betale med mobilepay jf. ovenstående). Kortet er gratis og du bestemmer, hvor 

mange penge dit barn må bruge på køb i kantinen. 

Mister dit barn kortet, er det nemt at spærre og åbne igen. 

Har dit barn ikke brug for kortet lige nu, skal I gemme det, så kan I tage det i brug, hvis det bliver aktuelt 

senere.  

 

Sådan sætter du penge ind på kortet: 

Forældre kan logge på hjemmesiden 8000.cpos.dk ved hjælp af NemID.  

Her kan du: 

 

• Sætte penge ind på kortet. 

• Bestemme et max. beløb som dit barn kan handle for pr. dag/uge/måned. 

• Bestille optankning, så kortet bliver fyldt op automatisk. 

• Spærre kortet og bestille et nyt kort (et nyt kort koster 50 kr.) 

 

Når du er logget på 8000.cpos.dk med NemID, kan du se alle dine børns kort. Begge forældre har således 

adgang til at sætte penge ind på børnenes kort. 

 

I kantinen vil der være en scanner, hvor dit barn kan se, hvor mange penge, der er tilbage på kortet. 

 

På sigt vil kortet også kunne bruges til skolefester, sommerlejr og lignende arrangementer på skolen og i 

SFO. Planen er også, at kortet skal kunne bruges i Fritidsklubben og hos andre af kommunens faciliteter, fx i 

svømmehallerne. I første omgang er kortet dog blot til kantinen. 

 

Vi håber, at I bliver glade for det nye betalingskort. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Børn og Unge 

Aarhus Kommune 

https://8000.cpos.dk/Portal/Login?ReturnUrl=%2F


 
 

 


