ANMÄLAN AV SPECIALKOST
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Datum

Plats för foto

Till föräldrar som har barn med födoämnesallergi eller
som behöver specialkost av etiska eller religiösa skäl.
Personuppgifter
Barnets/elevens namn

Personnummer

Förskola/skola

Avdelning/klass

MEDICINSK INFORMATION
Födoämnesallergi - Kryssa för det som barnet/eleven är överkänsligt/allergiskt mot
Mjölkprotein

Fisk

Nötter

Gluten

Jordnötter

Selleri

Ägg

Sesamfrö

Senap

Kräftdjur

Sojabönor

Lupin

Blötdjur

Svaveldioxid

Annat, ange vad:

Laktosintolerans - kryssa för vilken nivå av laktosfri mat och dryck barnet/eleven behöver
Laktosfri dryck

Låglaktosmat och laktosfri dryck

Laktosfri mat och dryck

Diabetes
Barnet/eleven har diabetes

Symptom vid allergisk reaktion

1310 2016-06

Västerås stad, Servicepartner

Vilka symptom får barnet/eleven vid en allergisk reaktion?

Hur fort kommer reaktionen?

Åtgärder att vidta vid en eventuell reaktion

Telefonnummer till vårdnadshavare/anhörig i händelse av akut reaktion
Namn

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobil

Organisationsnr: 212000-2080

Postadress
Västerås stad
721 87 Västerås

Besöksadress
Stadshuset

Kontaktcenter
021-39 00 00

Webbplats
www.vasteras.se

VÄSTERÅS STAD

ANMÄLAN AV SPECIALKOST

Etiska eller religiösa skäl
Barnet/eleven äter, av etiska eller religiösa skäl inte:

Underskrift – Om barnet/eleven har två vårdnadshavare ska båda skriva under anmälan
Datum

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

PuL. För att kunna administrera din anmälan kommer personuppgifterna hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), PuL.
Du kan begära att få ett registerutdrag över de uppgifter som finns registrerade om dig om du skriver till Grundskolenämnden
i Västerås stad, 721 87 Västerås, som är personuppgiftsansvarig.

Information till vårdnadshavare
Du som vårdnadshavare ansvarar för att blanketten fylls i korrekt och tydligt innan
den lämnas in till pedagog inför varje terminsstart.
Specialkost serveras till barn och elever med födoämnesallergier och till dem som av etiska
eller religiösa skäl inte äter vissa livsmedel.
Anmälan är till för att säkerställa att rätt mat serveras till barn och elever som är i behov av
specialkost. Den kan inte användas för att få annan mat om ditt barn inte tycker om vissa
rätter.
Anpassad matsedel
Av speciella skäl, till exempel under medicinering, kan en anpassad matsedel behövas.
Köksansvariga väljer, i samråd med vårdnadshavare, ut rätter som barnet/eleven kan äta
utifrån matsedeln. Målet med anpassad matsedel är att barnet/eleven successivt kan utöka
de rätter som går bra och så småningom kunna äta de flesta rätter som serveras.
Laktosintolerans hos små barn
Laktosintolerans är ovanligt hos yngre barn*. Om misstanke finns att barnet reagerar på
mjölk är det viktigt att söka vård för att få rätt diagnos och inte på egen hand börja med
laktosreducerad mat och dryck innan orsaken till besvären är utredda.

Information till pedagoger
Du som pedagog lämnar ifylld blankett till skolrestaurangen. Du lämnar en kopia till
skolsköterska samt sparar egen kopia. Om maten levereras från ett annat kök lämnar du
blankett och en kopia till mottagningsköket, som skickar kopian till produktionsköket.
Vid frånvaro meddelas detta köket före klockan 08.30 för att undvika att specialkost tillagas
och slängs. Meddela även när barnet/eleven är tillbaka i verksamheten.
* Källa: 1177 Vårdguiden (www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Laktosintolerans)
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