Behov av specialkost – gymnasieskolan.

Ifylld blankett lämnas tillsammans med ev. kopia på kostintyg till skolsköterskan.

1. Personuppgifter
Elevens namn: …………………………… Födelsenummer (6 siffror): ……….……………….
Skola: …………………………………………. Klass: …………………………………………
Elevens telefonnummer: …………………………
Vårdnadshavares namn: ………………………… Telefon: …………………………………….
2. Specialkost av medicinska skäl
För elever med födoämnesallergier eller vid sjukdom som kräver specialkost. Skriv ned vad som
ska uteslutas:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Bifogar aktuellt kostintyg. Kostintyg kan vara journalutskrift från 1177 eller intyg från
legitimerad sjukvårdspersonal till exempel läkare eller dietist, som styrker behovet av specialkost.
Vanliga allergener: Gluten (Celiaki), mjölkprotein, ägg, jordnötter, sojaprotein,
nötter/mandel/frön, baljväxter (ärtor, bönor, linser), fisk.
Egenvårdsdokument ska bifogas för korrekt handläggning av eventuell allergisk reaktion.
3. Laktosintolerans
Vid laktosintolerans tål man en viss mängd laktos och hur mycket man tål är individuellt. Ange i
vilken grad mjölkprodukter eventuellt kan ingå i kosten.
Laktosfri mat önskas.

……………………………………………………………………

4. Individuellt anpassad kost
En individuellt anpassad kost kan erbjudas vid särskilda behov. Kontakta skolsköterska om
behov finns. Behovsbedömningen gäller för en bestämd tid och följs upp av skolsköterska.
Ansökan för individuellt anpassad kost kan inte användas för att få annan mat om eleven inte
tycker om vissa rätter. Då kan eleven istället själv anpassa sin måltid utifrån det utbud som finns.
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Underskrift
…………………………………………………………………………………………………
Datum

Elevens underskrift

Namnförtydligande

…………………………………………………………………………………………………
Datum

Skolsköterskas underskrift

Namnförtydligande

Blanketten lämnas till skolsköterskan
Blanketten lämnas tillsammans med ev. kopia på giltigt kostintyg till skolsköterskan. Vid
förändringar ska en ny specialkostblankett med ev. intyg lämnas in. Det är viktigt att köket och
skolsköterskan meddelas om eleven inte längre behöver specialkost. Även frånvaro ska anmälas
till måltidspersonalen.
Information om behandling av personuppgifter
Programnämnd Barn och utbildning behandlar dina personuppgifter i syfte att använda
uppgifterna för administration och handläggning av ärendet, med stöd av
dataskyddsförordningen artikel 6.1a. Mer information om Örebro kommuns behandling av
personuppgifter finns på orebro.se.
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