
  / Kostavdelningen 
 

 
 
Om barnet/eleven har behov av specialkost är det viktigt att målsman fyller i detta formulär 
och lämnar det till skolans personal så barnet får rätt mat och inte blir utan. 
 
Barnets/Elevens namn 
 

Födelsedatum 

Förskola/Skola 
 

Klass 

 
Mitt barn tål inte: (kryssa i aktuell ruta/rutor) 

 
 Nötter, jordnötter, mandel  Soja, baljväxter  
 
  Ägg    Mjölkprotein 
 
 Laktos    Tål mjölk i tillagade rätter  
 
 Gluten     
 
 Fisk    Skaldjur 
 
 Tomat  Tål tomat i tillagade rätter 
  
 Paprika  Tål paprika i tillagade rätter  
  
 Morot Tål morot i tillagade rätter 
 
 Annan födoämnesöverkänslighet?  Vilken: 
 

 
 Annat kostbehov? Vilket: 
 
 Vegetarisk kost (lakto-ovo) 
 
 Minus fläskkött Minus nötkött 
 

1. Har barnet utretts av läkare för sin födoämnesöverkänslighet?                   Ja                    Nej 

2. Finns läkarintyg (bifogas i förekommande fall)                                          Ja                    Nej 

3. Finns risk för akuta reaktioner? (om ja, bifoga information)                  Ja                    Nej 

4. Har barnet akutmediciner? (om ja, bifoga information)   Ja Nej 
                                                                   
 
Kostavdelningen förbehåller sig rätten till att kräva läkarintyg. 
 
 

 

 

BARN/ELEV MED BEHOV 
AV SPECIALKOST 

   

 

    

     

     

   

                                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

vänd 



 
Ta gärna personlig kontakt med kökets arbetsledare för ytterligare klarläggning och 
samråd kring ditt barns matbehov. Köksansvarig personal kan nås via kommunens 
växel, tel. 0477-44100. Telefonnummer till köket finns även i elevkatalogen. 
 

Det är mycket viktigt att målsman informerar skol- och kökspersonal vid förändringar i 
barnets allergi eller födoämnesöverkänslighet. 
För att undvika onödigt svinn är vi tacksamma om Ni ringer och meddelar när ditt barn är 
sjukt eller ledigt. Ring så tidigt som möjligt på morgonen för kökets planering av måltiden. 
Vid byte av skola/stadie måste information delges skol- och kökspersonal på den nya skolan. 
 
 
Denna information lämnas till rektor/skolexpedition, som i sin tur vidarebefordras till: 
Skolsköterska, klassföreståndare, förskola, skolbarnomsorg, hemkunskap, produktions- och 
mottagningskök. 
    

Ort/Datum   Målsmans underskrift 

   Namnförtydligande 

Telefonnr dagtid  Mobilnr 

 
 
 

Ort/Datum   Målsmans underskrift 

   Namnförtydligande 

Telefonnr dagtid  Mobilnr 

 


	BarnetsElevens namn: 
	Födelsedatum: 
	FörskolaSkola: 
	Klass: 
	Annat kostbehov Vilket: 
	Vegetarisk kost laktoovo: 
	Namnförtydligande: 
	Namnförtydligande_2: 
	Nötter, jordnötter, mandel: Off
	Ägg: Off
	Laktos: Off
	Soja, baljväxter: Off
	Mjölkprotein: Off
	Tål mjölk i tillagade rätter: Off
	Gluten: Off
	Fisk: Off
	Skaldjur: Off
	Tomat: Off
	Paprika: Off
	Morot: Off
	Annan födoämnesöverkänslighet? Vilken?: Off
	Tål tomat i tillagade rätter: Off
	Tål paprika i tillagade rätter: Off
	Tål morot i tillagad form: Off
	Annat kostbehov: Off
	Vegetarisk kost: Off
	Minus fläskkött: Off
	Minus nötkött: Off
	Har barnet utretts av läkare: Off
	Finns läkarintyg: Off
	Har barnet akutmediciner: Off
	Mobilnummer: 
	Telefonnr dagtid: 
	Mobilnr 2: 
	Finns risk föra akuta reaktioner: Off
	Annan födoämnesöverkänslighet: 
	Telefonnr dagtid 2: 
	Annan födoämnesöverkänslighet 1: 


