ID-KORTANVISNING VID SKOLMÅLTIDSSITUATIONEN
VAMIA

Studerande får under skoldagarna en avgiftsfri måltid i studentmatsalen som betalas med
studentkortet. Man får måltiden bara med ID –kortet. Med ID –kortet får man bara en måltid per
studerande per dag.
Hur fungerar ID –kortet vid måltidskvittering
Studerande visar ID –kortets streckkod till läsapparaten som ger antingen positiv (grön) eller
negativ (röd) signal åt kassapersonalen. Programmet kontrollerar studerandes närvarouppgifter
från Studenta+ –systemet. Om det blir grön signal, får studerande äta. Om det blir röd signal,
studerandes kort har fel eller det finns fel uppgifter i programmet. Vid sådan här fall kan man inte
äta och kassapersonalen instruerar studerande till skolans studiebyrås service eller till studerandes
gruppledaren.

Agerande i problemsituationer
Studerande har inte fått något kort: Studerande ska ta kontakt till studiebyrås service för att få ett
kort tillverkat. Första gången är studentkortet gratis.
Studerande har glömt kortet hem: Rätten till måltid visas alltid med studentkortets stämpel.
Studerande har tappat sitt kort eller det har gått sönder: Studerande bör skaffa ett nytt kort via
studiebyrås service för att få en avgiftsfri skolmåltid. Ett nytt kort kostar 10,40 €.
Kortet fungerar inte/är föråldrat: Studerande bör ta kontakt till studiebyrås service för utredning av
studierätten och orsaken till att kortet inte fungerar. Studerande får måltidbiljett av
studiesekreteraren vid sådan här tillfälle om man inte får kortet att fungera. Studiebyrån
kontrollerar personens studierätt innan biljetten ges.

Specialdieter
Om studerande följer en specialdiet, tillreds den skilt för studerande efter det att hen i början av
studierna har inlämnat ett läkarintyg om behovet av specialdiet till studiebyrån. De som följer en
specialdiet stämplar betalningen med studiekortet på samma sätt som alla andra, måltiden hämtas
från en separat disk som finns bakom de vanliga diskarna. Kom ihåg att meddela kökspersonalen,
om du inte kommer att delta till måltid!
Vid måltiderna iakttas goda seder och bruk. De mattider som antecknats i läsordningen eller
överenskommits på annat sätt ska iakttas.

