Datum

2019-10-01

Beställning av specialkost
Blanketten lämnas till köket på förskolan/skolan som vidarebefordrar till övrig
berörd personal på förskolan/skolan
Barnets/elevens namn:

Personnummer:

Datum:

Förskola/skola/fritidshem:

Avdelning/Klass:

Vårdnadshavare 1

E-post och telefonnummer

Vårdnadshavare 2

E-post och telefonnummer

Barnet/eleven är överkänslig/allergisk mot
□ Laktos
□ Har behov av laktosfri dryck
□ Komjölksprotein
□ Gluten
□ Fisk
□ Skaldjur
□ Ägg
□ Sojaprotein
□ Nötter, jordnötter, mandel*

□ Baljväxter (bönor, ärtor, linser)
Vilken?__________________________________
□ Rå tomat
□ Kokt tomat
□ Rå morot
□ Kokt morot
□ Rå paprika
□ Kokt paprika
□ Frukt, ange vilken/vilka______________________
□ Bär, ange vilken/vilka_______________________
□ Sesam*
□ Övrigt____________________________________

□ Diabeteskost
□ Annan kost av medicinska skäl___________________________________________________________
Köket har rätt att begära in läkarintyg vid behov, och då erbjuds skolläkartid i samråd med
skolsköterskan

□

□

Kan barnet behöva akutmedicin om det får i sig fel mat? Ja
Nej
Vilken akutmedicin behöver barnet?________________________________________________________
Var förvaras medicinen?_________________________________________________________________
Annan anledning till specialkost
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□ Äter lakto-ovo-vegetarisk kost (innehåller mjölk och ägg)
□ Äter lakto-ovo-vegetarisk kost med fisk
□ Äter vegankost
□ Äter inte griskött
*Förbjudet att servera i skolor/förskolor i Härryda kommun

2 (2)

______________________________
Vårdnadshavarens underskrift

___________________
Datum

______________________________
Vårdnadshavarens underskrift

___________________
Datum

______________________________
Myndig elevs underskrift

___________________
Datum

Det är mycket viktigt att informera köket om förändringar eller om specialkosten
ska upphöra. Meddela alltid köket när ditt barn är frånvarande.
Rektor och förskolechef är ansvarig för att det finns rutiner för hantering av
inlämnade intyg så att berörd personal får information om behov av specialkost.

När Härryda kommun handlägger din beställning registrerar vi de
personuppgifter du lämnat. Uppgifterna behövs för att beställningen av
specialkost ska bli korrekt.
Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta om kommunen
behandlar personuppgifter som rör dig. Efter begäran ska felaktiga eller
ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller tas bort.
Personuppgiftsansvarig är: Kommunstyrelsen, 435 80 Mölnlycke, 031-724 61 00.

__________________________________________________________________

Ifylls endast av skolan

Originalet sparas av köket
Kopia lämnats till:

□ Rektor □ Klasslärare □ Fritidshem □ Skolsköterska (om akutmedicin
finns)

