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Obs! Obligatoriska fält markeras med röd ram

Information till vårdnadshavare

Vem kan få specialkost?
• Specialkost erbjuds av medicinska, etiska och religiösa skäl till barn och elever inom förskola, skola och
fritidshem i Skurups kommun.
Intyg krävs
• För specialkost av medicinska skäl krävs ett kompletterande intyg från läkare eller dietist för att
säkerställa rätt kost. Originalintyget visas och kopieras av ansvarig mentor/pedagog för att sedan förvaras
hos vårdnadshavare.
• För laktosfri kost samt kost av andra skäl såsom etiska och religiösa krävs intyg av vårdnadshavare.
• Skurups kommun erbjuder inte halal-, kosher- eller veganmat. Vid dessa önskemål erbjuds vegetarisk
mat.
• Vårdnadshavare får gärna kontakta kökets personal för att diskutera och delge mer information kring
barnets/elevens specialkost.
Ändring av kosten
Vårdnadshavare är ansvariga för att informera ansvarig mentor/pedagog samt köksansvarig om ett barn eller
elevs kost ändras. Vid större ändringar av kosten krävs nytt kompletterande intyg av läkare eller dietist.
Vårdnadshavare ansvarar även att vid sjukdom eller ledighet ringa och meddela köket före kl. 8.00 för att undvika
att specialkost tillagas och slängs.
Vårdnadshavare ansvarar för att lämna in ett nytt intyg samt kompletterande läkarintyg då detta krävs, när
barnet/eleven byter skola inom kommunen.
Personuppgifter
Personuppgifterna i intyget behandlas i enighet med GDPR. I och med att informationen lämnas godkänner du
även att informationen får lagras av ansvariga förvaltningar.
Intyget lämnas av vårdnadshavare till ansvarig pedagog/mentor som vidarebefordrar det till följande;
• Klass- /avdelning i skola/förskola
• Ansvarigt tillagningskök
• Ansvarigt serveringskök
• Fritidshem (skola)
• Hemkunskapslärare (skola)
• Annan ___________________
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Intyg för specialkost/avvikande kost
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Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Förskola/skola och ev fritidsavdelning

Avdelning/årskurs

Vårdnadshavarens namn

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

E-postadress

Vårdnadshavarens namn

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

E-postadress

Barnet/eleven är överkänslig/allergisk mot:
OBS! Intyg krävs av vårdnadshavare samt konsultation med vårdcentral
Laktos som dryck
Laktos i tillagad mat
OBS! Läkarintyg krävs
Mjölkprotein

Sojaprotein

Gluten

Annan baljväxt
Skriv vilken under kompletterande information.

Ägg

Nötter, mandel, jordnöt, sesamfrö
Fisk

(serveras inte i Skurups kommuns verksamheter)

Skaldjur

Övrig matöverkänslighet

Fågel

Skriv vilken under kompletterande information.
Om det är frukt, bär eller grönsak som barnet inte tål,
ange om det gäller rå eller kokt form

Kost av andra skäl:
OBS! intyg av vårdnadshavare krävs
Kost utan fläskkött
Vegetarisk kost (lakto-ovo)
Kompletterande information

Viktig information; ifylls alltid
Symptom, reaktion

Eventuell akutbehandling

Underskrift
Datum

Vårdnadshavarens underskrift

Vårdnadshavarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Blanketten lämnas av vårdnadshavare till ansvarig pedagog/mentor som vidarebefordrar det till kök och berörd
personal som t ex hemkunskapslärare, fritidspersonal, skolsköterska eller annan enligt listan på sidan 1.
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