Specialkostintyg

Personuppgifterna i specialkostintyget behandlas i enlighet med
personuppgiftslagen. I och med att informationen lämnas godkänner du
även att informationen får lagras och bearbetas i register av ansvarig
förvaltning samt berörd personal vid övergång mellan förskola och skola.

Eleven/barnets namn:

Födelseår:

Skola/förskola/fritidshem:

Klass/avdelning

Klassföreståndare/pedagogisk personal:

Telefon:

Vårdnadshavarens namn och underskrift

Telefon dagtid: Vårdnadshavare

Vårdnadshavarens namn och underskrift

Telefon dagtid: Vårdnadshavare

Datum:

Eleven/barnet har diabetes
Eleven/barnet önskar av etiska/kulturella skäl följande mat:
Vegetarisk mat

Ej griskött

Vegetarisk mat + fisk

Annat:______________________

Eleven/barnet är överkänslig/allergisk mot:
Laktos, välj 1 av följande alternativ
1.

Enbart laktoslåg dryck behövs

Rå tomat

2.

Laktoslåg dryck och mat behövs

Kokt tomat

Gluten

Rå morot

Mjölkprotein (alla mjölkprodukter utesluts)

Kokt morot

Ägg

Annat:

Fisk
Sojaböna (Serveras ej i skolan/förskolan)
Annan böna, ärta, linser
Vilken/vilka?__________________________

Nötter, mandel, jordnötter (Serveras ej i
skolan/förskolan)

Klarar eleven/barnet små mängder av det den reagerar på eller kan äta i upphettad form så skriv det här:
Exempel: Klarar paprika och tomat i kryddblandningar. Klarar upphettat äpple.

Viktig information. Ifylles alltid vid medicinska skäl!
Symptom/reaktion och eventuell akutbehandling:

Ifylles alltid vid medicinska skäl!
Ordination om specialkost kommer från:
Barn och ungdomsmedicinsk mottagning
Vårdcentral
BVC
Annat_________________
Namn och telefonnummer till den som ordinerat specialkost:

Skolsköterskans namn:

Telefonnummer:

Specialkostintyg

Personuppgifterna i specialkostintyget behandlas i enlighet med
personuppgiftslagen. I och med att informationen lämnas godkänner du
även att informationen får lagras och bearbetas i register av ansvarig
förvaltning samt berörd personal vid övergång mellan förskola och skola.

Spara denna lapp!
Vid sjukdom eller ledighet, ring tillagningsköket på morgonen innan
08.00 för att undvika att specialkost tillagas och slängs.
Specialkost i förskolan
För barn inom barnomsorg krävs i vissa fall ett intyg från dietist eller läkare som kan säkerställa att rätt
kost serveras. Eftersom behovet av specialkost förändras när barnet växer kan det krävas uppföljning
minst två gånger per år.

Vid sjukdom eller ledighet, ring förskolan och meddela.
För Alvhem och Starrkärr se skola, nedan.
__________________________________________________________________________________

Specialkost i skolan
Det är mycket viktigt att informera skolsköterskan och kök om specialkosten ska upphöra eller om det
sker någon form av förändring. Om ditt barn har en komplicerad födoämnes-överkänslighet, diskutera
alltid detta med skolsköterskan.

Föräldrar till elever/barn vid följande skolor ringer: 0303 – 33 02 38 (Ale matservice)
Surteskolan
Bohusskolan
Kyrkby/Nödingeskolan
Nolskolan
Himlaskolan
Alvhems förskola
Starrkärrs förskola
Ale gymnasium

Föräldrar till elever/barn vid följande skolor ringer: 0303- 33 04 53 (Aroseniusskolans kök)
Aroseniusskolan
Madenskolan
Älvängenskolan
Garnvindeskolan
Alboskolan

