Informationsbrev Barn/Elev med behov av specialkost
Förskola
Vi erbjuder specialkost till de barn som inte kan äta av normalkosten. För att säkerhetsställa att
barnen i förskolan får rätt specialkost lämnar familjen Intyg för barn med behov av specialkost.
Intyget lämnas till avdelningspersonalen och vidarebefordras till måltidspersonalen.
Kontakta avdelningspersonal på förskolan vid behov av specialkost. Avbeställ specialkost till ditt kök
om du är sjuk eller bortrest.

Grundskola
Vi erbjuder specialkost till de barn som inte kan äta av normalkosten. För att säkerhetsställa att
barnen i skolan får rätt specialkost lämnar familjen Intyg för barn med behov av specialkost. Intyget
lämnas till avdelningspersonalen på skolan/fritids och vidarebefordras till måltidspersonalen.
Kontakta lärare eller avdelningspersonal på skolan/fritids vid behov av specialkost. Avbeställ
specialkost till ditt kök om du är sjuk eller bortrest.

Gymnasium
Vi erbjuder specialkost till de ungdomar som inte kan äta av normalkosten. Kontakta skolhälsovården
vid behov av specialkost. För att säkerhetsställa att ungdomarna i skolan får rätt specialkost lämnar
familjen Intyg för elev med behov av specialkost. Intyget lämnas till måltidspersonalen på skolan.
Avbeställ specialkost till ditt kök om du är sjuk eller bortrest.
Vid frågor som rör specialkost: Specialkostkök Nösnäs, 0303-73 85 14

Förändring gällande specialkosten
Vid förändring gällande specialkosten är det mycket viktigt att berörd personal informeras samt att
ett nytt uppdaterat intyg lämnas in.
* Varje läsårsskifte ber vi er lämna in ett nytt Intyg för specialkost.

Vid övergripande frågor gällande specialkost
Kontakt
Enhetschef Måltid Förskola, ansvarig diet, allergi- och specialkostfrågor
Anna Wejdin
0303-73 86 25
anna.wejdin@stenungsund.se

Barn/elev med behov av specialkost
Intyg för läsåret ________________
Namn

Personnummer

Förskola/skola, avdelning/klass

Fritidshem/klubb, avdelning

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Telefon hem/mobil

Telefon hem/mobil

Allergisk/överkänslig mot:
Mjölkprotein
Laktos
Nötter
Soja/baljväxter
Annat:

Tomat, rå
Äpple, rå
Jordnötter
Gluten

Tomat, tillagade
Äpple, tillagade
Mandel
Citrusfrukter

Morot
Paprika
Fisk
Ägg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Utan griskött

Annat: ………………………………..

Annan kost:
Lakto-ovo-vegetarian*
* Ägg- och mjölkprodukter ingår

Medicin:
Har barnet utretts av läkare för din födoämnesöverkänslighet?

Ja

Nej

Finns läkarintyg?

Ja

Nej

Finns risk för svåra akuta reaktioner? Mot vad? Beskriv

Har barnet akutmediciner om det får i sig fel mat? Vilka?

Ort

Datum

Vårdandshavarens underskrift

Det är mycket viktigt att vårdnadshavaren informerar berörd personal på
förskolan/skolan/fritids/klubben vid förändringar i barnets matöverkänslighet!
För ditt barns säkerhet kommer dessa uppgifter att finnas allmänt tillgängliga för personalen på förskolan / skolan samt för
måltidspersonalen. Som en följd av detta kommer uppgifterna således inte att sekretessbeläggas.

Barn/elev med behov av specialkost
Intyg för läsåret
Övriga upplysningar utöver uppgifterna på blankettens framsida
Detta kan barnet äta

Detta kan barnet INTE äta

Formuläret lämnas till lärare eller avdelningspersonal på
förskolan/skolan/fritids/klubben för vidarebefordran till
måltidspersonalen på respektive förskola/skola.

Vi strävar efter att skapa en trygg och säker mathantering för barn med allergier eller
födoämnesöverkänslighet. Likaså vill vi att kommunikationen mellan hemmet och skolan/förskolan
ska vara bra. Hör gärna av er till kökspersonalen om ni har frågor eller funderingar angående kosten.
Ni kan vända er till kökspersonalen, via växeln 0303-73 00 00, ange vilken skola barnet går på, eller
till ansvarig diet,allergi och specialkostfrågor på måltidsenheten: 0303-73 86 25
PS: Ni får gärna sända med ett foto så känner personalen lättare igen ert barn.

