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Bakgrunn for utvikling av Kantinekortet 
Helsedirektoratet utgir retningslinjer for skolemåltidet som er forankret i «Forskrift for miljørettet helsevern i skoler». 
Retningslinjene skal blant annet sikre at måltidets sosiale funksjon ivaretas ved at det er fysisk tilrettelagt for spising 
og avsatt tilstrekkelig tid, samt hva slags mattilbud skolene og skolekantinene bør ha. Med bakgrunn i retnings- 
linjene ble det i 2013 gjennomført en landsdekkende kartlegging av mat og måltider i norske skoler. Formålet med 
kartleggingen var å få oppdatert kunnskap om mat- og måltidstilbudet, samt organisering av skolemåltidet i både 
grunnskole, videregående skole og SFO. 

Kartleggingen viste at antall skolekantiner øker betraktelig og at skolene har større fokus på å servere sunn og 
næringsrik mat. Samtidig ble det avdekket at på om lag 90 % av skolene som responderte har elevene tilgang 
til butikk, bakeri, kiosk etc. i umiddelbar nærhet. Skolene har utfordringer med at elevene handler usunn mat 
utenfor skolens område, og at foresatte eller skole ikke har god nok kontroll med elevenes måltider i skoletiden. 
En annen utfordring som ble belyst var nok avsatt tid til matpause for elevene. 

Espos Norge AS mottok en henvendelse fra en ungdomsskole i Buskerud som opplevde noen av de samme ut-
fordringene som kartleggingen til Helsedirektoratet konkluderte med. Skolen ønsket å innføre kontantløs betaling 
for å sikre at elevene handlet sunn mat i skolekantinen, fremfor å bruke kontanter eller bankkort på usunn mat 
utenfor skolens område. I tillegg ville skolen unngå å bruke tid og kostnader på håndtering av kontanter. Det var 
også et ønske at foresatte skulle ha muligheten til å ha bedre kontroll med hva barna spiste.

Resultatet ble Kantinekortet.



Hvem står bak Kantinekortet?
Espos Norge AS har utviklet og markedsfører 
Kantinekortet. Selskapet ble etablert i 2006 og 
er leverandør av elektroniske betalingsløsninger 
for kontantløs betaling med RFID kort.
Espos Norge AS innehar konsesjon fra 
Finansdepartementet for utstedelse av elektroniske 
penger. 

Hva er Kantinekortet?
Kantinekortet er en elektronisk betalingsløsning 
spesielt utviklet for bruk i skolekantiner. 
Kantinekortet erstatter bruk av kontanter 
og bankkort, og benyttes som eneste 
betalingsmiddel i skolekantinen.



Hvordan fungerer Kantinekortet?
Kantinekortet deles ut til alle elevene og er gyldig så lenge man er elev ved skolen. Før Kantinekortet kan tas i bruk, 
må man opprette en brukerprofil på hjemmesiden til Kantinekortet, www.kantinekortet.no, og registrere kortet i 
brukerprofilen. Brukerprofilen kan administreres av foresatte eller elevene selv.

Kantinekortet fylles på med et betalingskort via brukerprofilen. I brukerprofilen kan en få oversikt over alle 
transaksjoner og saldo. Hvis ønskelig kan videregående skoler få installert en automat hvor elevene kan fylle på 
med bankkort.

Handel med Kantinekortet krever verken pin-kode eller signatur ved kjøp. Ved betaling skannes kortet i kassen, 
og beløpet trekkes direkte fra kortets saldo. Transaksjonen tar kun et par sekunder, og det er ingen transaksjons- 
kostnader ved bruk av kortet. Resterende saldo vises på kassen ved hvert kjøp, eller på kvittering om ønskelig.

Ubenyttet beløp kan når som helst refunderes tilbake til egen konto. 

Ved tap av kort kan Kantinekortet sperres for misbruk. Utestående saldo på tapt kort overføres til nytt Kantinekort 
utstedt av skolen. 

http://www.kantinekortet.no/


Fordeler med Kantinekortet for elever og foresatte 
Elevene har ikke behov for å ha med verken kontanter eller bankkort på skolen, kun Kantinekortet. 
Kantinekortet kan kun benyttes i skolekantinen, hvor skolen har muligheten til å påvirke elevenes kosthold.

Foresatte og elever administrerer selv kortet via www.kantinekortet.no og har til enhver tid full oversikt over 
transaksjonshistorikk og saldo. Bruk av Kantinekortet gir raskere transaksjonstid per elev som handler, 
som igjen betyr hurtigere avvikling av kø i skolekantinen og mer tid til maten for elevene. 

Sikkerheten blir ivaretatt ved at kortet kan sperres for misbruk dersom eleven skulle miste det.

Fordeler med Kantinekortet for kantinedriver 
Kantinekortet fjerner kontantbruk, vekslingsfeil og behov for vekslepenger. Det er ingen brukerstedsprovisjoner, og 
raskere transaksjonstid ved hvert kjøp reduserer kø. 

Med Kantinekortet kan skolekantinen operere med riktigere priser, fremfor runde priser, da kontanter ikke lenger benyttes.

Systemet genererer detaljerte salgsrapporter som gir kantinedriver et godt planleggingsverktøy for driften av kantinen. 
Alle salgsrapporter lagres online – også de historiske, og systemet gir besparelser på bilagshåndtering og regnskap.
Kassasystemet er meget enkelt å betjene. Kantinedriver kan selv programmere inn hvilke produkter som selges, 
til hvilken pris, og sette opp displayet på egen kasse med knapper og fargekoder. Alt via egen PC. 

http://www.kantinekortet.no/


Hva består betalingsløsningen av?
Løsningen består av datakasse(r) til salg og RFID Kantinekort til alle skolens elever og ansatte. Alle Kantinekort 
leveres i egen folder med tilhørende informasjon. Kantinekortet har egen hjemmeside hvor brukerne kan 
administrere sine kort, få informasjon om bruk av Kantinekortet og tilgang til kundeservice.
Kantinedriver har tilgang til eget rapporteringssystem, online programmering og tilpasning av kasser, og support. 
Vi supplerer alt av informasjonsmateriell, sørger for opplæring av kantinepersonell og administrerer refunderingene.

Økonomisk modell  
Kantinekortet er en komplett betalingsløsning og en leveranse inkluderer alle elementer nevnt ovenfor. 
Stabil strøm- og nettverkstilgang er det eneste som må besørges av kunden.

Kantinekortet har en økonomisk modell som tar utgangspunkt i den enkelte skoles størrelse, antall elever og behov.

Alt av salg i skolekantinen går inn på en egen klientkonto hos Kantinekortet i henhold til gjeldende konsesjonskrav fra 
Finansdepartementet. Salget overføres fra klientkonto til kunde den 1. i hver måned.



Kontaktinformasjon: 
For nærmere informasjon om Kantinekortet, kontakt oss på telefon 

40 64 52 15 
eller send en e-post på 

kontakt@kantinekortet.no

Kantinekortet er stolt ambassadør for 
Stiftelsen Skolematens Venner

www.skolematensvenner.no

mailto:kontakt@kantinekortet.no
http://www.skolematensvenner.no/

