Intyg specialkost/anpassad kost - Information till vårdnadshavare;
Vem kan få specialkost/anpassad kost?
 Specialkost av medicinska skäl erbjuds till barn och elever inom förskola, skola och fritidshem i Skurups
kommun
 Vid önskemål om specialkost av religiösa skäl (tex halal, kosher, fläskfritt) erbjuds lakto-ovo vegetarisk
kost. Veganmat erbjuds inte.
 Anpassad kost kan erbjudas till barn och elever inom förskola, skola och fritidshem. Dialogmöte krävs.
Kontakta ansvarig pedagog på förskola/skola.
Intyg
 För specialkost av medicinska skäl krävs ett kompletterande intyg från sjukvården (läkare, dietist) för att
säkerställa rätt kost. Originalintyget kopieras av ansvarig pedagog/mentor. Originalintyget förvaras hos
vårdnadshavare.
 För laktosfri kost krävs intyg av vårdnadshavare
 För anpassad kost krävs intyg från sjukvården eller beslut av elevhälsan
Ändring av kost
Vårdnadshavare är ansvariga för att informera ansvarig pedagog/mentor samt köksansvarig om barns/elevs kost
ändras. Vid större ändringar av kosten krävs ett nytt kompletterande intyg från sjukvården.
Vårdnadshavare som har elever i grundskolan ansvarar att meddela köket före kl. 8 när eleven är frånvararande.
Vårdnadshavare inom förskolan meddelar pedagog på barnets avdelning då barnet är frånvarande. Detta för att
undvika att specialkost tillagas och inte äts upp.
Vårdnadshavare ansvarar för att lämna in nytt intyg samt kompletterande intyg från sjukvården då detta krävs
t.ex. när barn/elev byter för-/grundskola inom kommunen.
Personuppgifter

Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna hantera er
ansökan om specialkost/anpassad kost (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och
överföring).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer och allergier.
Behandlingen sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i
verksamheten och hanteras av ansvarig pedagog/mentor i förskola-skola-fritidshem, ansvarig person i
tillagningskök samt ev serveringskök.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller
inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna
behandling är Kommunstyrelsen som kan kontaktas på kansli@skurup.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling- avpersonuppgifter. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se eller
telefon 0411-53 60 00.

Skurups kommun
St. Torggatan 4
274 80 SKURUP

Tfn vxl 0411-53 60 00

kansli@skurup.se

Intyg för specialkost och anpassad kost

Personuppgifter
Elevens namn

Elevens personnummer

Förskola/skola och ev fritidsavdelning

Avdelning/årskurs

Vårdnadshavarens namn

Telefonnummer dagtid

E-postadress

Vårdnadshavarens namn

Telefonnummer dagtid

E-postadress

Specialkost av medicinska skäl.

OBS! Läkarintyg krävs

Mjölkprotein

Sojaprotein

Gluten

Ägg

Fisk

Skaldjur

Fågel

Annan baljväxt, skriv vilken under kompletterande information

Nötter, mandel, jordnöt, sesamfrö (serveras inte i Skurups kommuns verksamheter)
i

Övrig matöverkänslighet (Skriv vilken under kompletterande information Om det är frukt, bär eller grönsak som barnet
inte tål, ange om det gäller rå eller kokt form)

OBS! Intyg av vårdnadshavare krävs

Barnet/eleven är överkänslig/allergisk mot:
Laktos som dryck

Laktos i tillagad mat

Vegetarisk kost

OBS! Intyg av vårdnadshavare krävs

Vegetarisk kost (lakto-ovo)

Anpassad kost

Pescetarin (lakto-ovo veg + fisk)

Vegetarisk kost då det serveras fläskkött

OBS! Dialogmöte krävs samt intyg av sjukvård eller beslut av elevhälsan

Anpassad kost

Kompletterande information

Viktig information; ifylls alltid
Symptom, reaktion

Eventuell akutbehandling

Underskrift vårdnadshavare
Datum

Datum

Vårdnadshavarens underskrift

Vårdnadshavarens underskrift

Vårdnadshavarens namnförtydligande

Vårdnadshavarens namnförtydligande

Blanketten lämnas av vårdnadshavare till ansvarig pedagog/mentor som vidarebefordrar det till kök och
berörd personal enligt listan på sidan 1.

