15.2.2016

Article

Enklere jobb: Erlend Øksnes (15) jobber ofte i kantinen på Slåtthaug skole. Han er svært
positiv til Kantinekortet og forteller at betalingsløsningen har gjort jobben lettere for han. I
tillegg kan foreldrene følge med på ungene deres bruker penger på.foto: Marie Skarpaas
Karlsen

12 skoler i Hordaland har kontantløs betaling

løsningen gjør jobben enklere
I kantinen på Slåtthaug skole kan elevene kjøpe det de vil med Kantinekortet.
Samtidig kan mamma og pappa holde øye med hva barna deres spiser.
Marie Skarpaas Karlsen, marie.karlsen@ba.no
Nesttun: For Erlend Øksnes (15) har jobbet bak kassen i kantinen blitt enklere. Han har arbeidet i
kantinen siden den ble åpnet for halvannet år siden. Kantinekortet ble innført våren 2015.
– Nå er det ikke like mye stress å jobbe her, fordi jeg slipper å regne ut hva folk skal ha tilbake av
penger, forklarer han.
Kantinekortet er en kontantløs betalingsløsning utviklet spesielt for bruk i skolekantiner. Brukeren
fyller på penger via egen hjemmeside, og registrerer kortet til sin brukerprofil.
15åringen forteller at ikke alle ungdommene på skolen er like begeistret for Kantinekortet, men
han tror det bare er en tilvenningssak.
– Jeg synes det er veldig greit. Mamma fyller på penger, og så kan jeg kjøpe det jeg vil i lunsjen,
sier Erlend.

Penger og mat
Avdelingsleder på Slåtthaug skole, Jan Martin Christiansen, forteller at det er flere grunner til at
skolen på Nesttun valgte å innføre betalingstjenesten:
– Det er høyt tempo i lunsjen, derfor får elevene betalingen raskere unnagjort med Kantinekortet. I
tillegg er hygiene en av grunnene, for nå blander vi ikke penger og mat på noen måte, forteller
Christiansen.
Hver elev ved skolen har fått utdelt et kort hver. Likevel er det ikke slik at alle er i bruk daglig.
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Kantinen har en omsetning på mellom 1.700–2.000 kroner daglig, og det dyreste man kan
kjøpe koster 20 kroner.
– Det er fint for ungdommene å få et innblikk på hvor mye de kan bruke og hva de kan bruke det
på, sier Svein Morten Solberg, som drifter kantinen og er assistent ved skolen.
Solberg mener det også sikrer sunnere matvaner hos elevene.

God respons fra skolene
Totalt tolv skoler i Hordaland benytter den elektroniske betalingsløsningen Kantinekortet.
Flere av skolene BA har vært i kontakt med, sier de er godt fornøyd med løsningen. Mange
forteller at kontantløs betaling har vært hovedgrunnen til innføringen ved deres kantiner.
– Vi er fornøyd med hvordan det fungerer og responsen vi har fått. Ikke bare løser den problemer
for skolen, men den drar også ungdommene ut av butikkene og inn i kantinen, sier salgs og
markedssjef i Espos, Stian Hellegaard.
Kantinekortet ble utviklet etter at en skole på Østlandet tok kontakt med bedriften med ønske om
kontantløs betaling for å bidra til at deres elever handlet i skolekantinen, fremfor å bruke kontanter
eller bankkort på usunn mat i butikken utenfor skolens område. I tillegg ville skolen unngå å bruke
tid og kostnader på håndtering av kontanter.
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