ANSÖKAN OM SPECIALKOST
Förskola, skola och gymnasieskola

Anvisning för specialkost i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
Specialkost av medicinska skäl
Innefattar allergi och överkänslighet. Vårdnadshavare/gymnasieelev ansöker om specialkost av
medicinska skäl genom att fylla i e-tjänsten och bifoga läkarintyg alternativt journalutdrag som visar
vilken typ av allergi/överkänslighet som är aktuell. Blanketten lämnas ifylld till personal på förskolan/
klasslärare/mentor tillsammans med läkarintyg/journalutdrag.
Förnyelse av specialkostbeställning
Förnyelse av specialkostbeställning skall göras inför varje läsår i förskola, skola och gymnasium.
Anpassad kost
Anpassad kost som erbjuds är vegetarisk kost. De dagar maten innehåller fläskkött erbjuds
vegetarisk mat som alternativ.
I Tingsryds kommuns förskolor och skolor erbjuds inte koster av typen halal-, kosher- eller 100%
ekologisk, närodlad, svensk eller liknande. Den typen av önskemål kan inte tillgodoses.
Personlig kost (egen matsedel)
Personlig kost kan serveras, barnets behov är då utifrån medicinska eller neuropsykiatrisk karaktär.
Kosten serveras till barn/elever vars vårdnadshavare lämnar in ett läkarintyg/journalutdrag.

ANSÖKAN OM SPECIALKOST
Förskola, skola och gymnasieskola

Namn:

Personnummer:

Datum:

Förskola/Skola:

Avdelning/Klass:

Vårdnadshavare:

Telefon:

E-post:

Ev ytterligare kontaktperson:

Telefon:

Specialkost av medicinska skäl (allergi/överkänslighet):
Baljväxter: andra bönor, ärtor, linser. Ange vad:
Jordnötter, nötter, mandel, sesam. Ange vad:
Mjölkprotein

Senap

Ägg

Fisk

Sojaprotein
Selleri

Gluten

Vete

Lupin

Skaldjur

Övrigt Ange vad:

Reagerar barnet/eleven kraftfullt vid en exponering?
Ja, på vad?
Nej
Får barnet/eleven symtom vid en reaktion?
Ja, på vad?
Nej
Eventuella övriga upplysningar:

Behöver barnet/eleven medicin vid reaktion på intag?

Ja

Nej

Vi har informerat skolan*

Ja

Nej

*Som vårdnadshavare/gymnasieelev ansvarar ni för att informera berörd pedagogisk personal.

Anpassad kost:
Vegetarisk kost (lakto-ovo) (ej kött/fågel/fisk men mjölk och ägg
Äter inte fläskkött

Personlig kost:
Personlig kost kan serveras, barnets behov är då utifrån medicinsk eller neuropsykiatrisk karaktär.
Personuppgifter i denna ansökan om specialkost kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen som underlag för att
tillgodose behov av specialkost. För mer information om hur Tingsryds kommun behandlar personuppgifter se www.tingsryd.se/omkommunen/behandling-av-personuppgifter/ eller kontakta bildningsförvaltningen via kommunens telefonväxel 0477-441 00.

