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Brovandeskolens online skolebod 
User guide til Elever og Medarbejdere 
 

Klik på dette link for at tilgå skoleboden online: 

www.onlineskolebod.dk/login  

Dette åbner denne side: 
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1. Klik på ”Tilmeld” 
2. Indtast følgende oplysninger: 

a. Dit UNI-Login brugernavn 
b. Dit fulde navn 
c. Din e-mail  
d. Vælg et kodeord og verificer kodeordet 

 
Figur 1: Når du har indtaster dine oplysninger skal "Tilmeld" knappen gerne lyse 

3. Tryk på ”Tilmeld” 

Tillykke. Du er nu oprettet i systemet og er klar til at bestille mad til dig selv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din personlige online skolebod åbner. I øverste venstre hjørne er SKOLENS logo, og neden under er dit 
navn (i eksemplet er vist Lucas Hansen).  
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I venstre side er menuen. Default menu er altid ”kolde retter” som vises når du logger ind. Ønsker du at 
bestille noget andet så kan du ved tryk på menuerne vælges mellem 1) kolde retter, 2) varme retter, 3) 
drikkelse og 4) snacks. 

Note: Menuerne kan variere fra skole til skole 

 

 

Valg af vare sker ved tryk på varen: (i det viste eksempel er valgt en gulerodsbolle): 

 

Når varen er valgt kan du trykke på + / - for at bestille flere eller færre ting af varen. Når antallet som du 
ønsker er valgt så trykkes på ”BESTIL”  

Herefter opdateres indkøbskurven med den vare som du har valgt: 
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Du kan herefter vælge flere varer, og fremgangsmåden er den samme: 

1) Vælg i menuen (drikkelse er vist som eksempel) 
2) Vælg varen (Capri-sonne er valgt som eksempel) 
3) Vælg antal af varer (2 er vist som eksempel) 
4) Tryk på ”BESTIL” 

 

Og din indkøbskurv opdateres. 
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Når du har valgt dine varer og de ligger i indkøbskurven, så trykkes på ”GÅ TIL KURV” 

 

Din indkøbskurv fremkommer: 

 

Her kan du se: 

1) Hvilke varer du har bestilt og hvor mange af hver vare 
2) Priserne på de enkelte varer og den samlede pris 

Du skal nu vælge 

3) Hvilken dato du ønsker at afhente varerne 
4) Hvilket tidspunkt på den valgte dag du ønsker at hente varerne 
5) Krydse af at du ”accepterer vilkår og betingelser” 
6) Gå til betaling  

Se eksempel på næste side: 
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Ved tryk på betaling fremkommer betalingssiden: 

 

På denne side kan du vælge hvordan du ønsker at betale for varerne med: 

1) Dankort, eller  
2) Mobile Pay (hvis integreret via skolen) 
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Efterfølgende indtast dine kort oplysninger og tryk på Betal/Pay 

Hermed gennemføres din bestilling og der betales for den. Du får en accept på skærmen: 

 

 

Har du spørgsmål til hvordan du bruger systemet så kontakt os venligst på: 

onlineskolebod@gmail.com , eller 

+45 5126 1827 

 


