Gäller för läsåret:____________

Plats för
foto

Ansökan om specialkost är för ett läsår i taget. Varje läsår ska denna ansökan
uppdateras med aktuell information inom en månad efter terminsstart. Får vi inte in det
uppdaterade intyget tar vi för givet att ditt barn inte längre har behov av specialkost.
Uppdatering med nytt läkarintyg på befintliga allergier ska göras årligen under
förskoleåren samt vid skolårsstart följande åldersgrupper, förskoleklass, åk 4, åk 7 samt
gymnasiet åk1.
Endast för kökspersonal att fylla i:
 Läkarintyg har inkommit
Datum:________________

 Väntar på läkarintyg
Datum______________

Blankett för specialkost och/eller avvikande kost
Om Ditt barn har födoämnesallergi/överkänslighet är det väldigt viktigt för skolan/förskolan att
känna till det så att Ditt barn kan få rätt mat. Fyll i nedanstående blankett noggrant. Kontakta
skolan/förskolan vid eventuella förändringar. Plats för målsmans underskrift längst ned på sidan*
Var god texta
Barnets namn: ___________________________________Födelsedatum:__________________
Adress hem: ____________________________________ Skola/klass: ___________________
Målsman: _____________________________________________________________________
Tel hem: __________________ Tel arb: __________________ Mobil: ____________________
Email: ________________________________________________________________________

Specialkost
 Komjölksproteinfri
 Laktosfri - uteslut all laktos
 Laktosreducerad*
 Glutenfri
 Jordnötter, nötter, mandel
 Fri från soja
 Fri från tomat, tillagad
 Fri från äpplen (tillagad)
 Fri från paprika, tillagad

 Fri från fisk
 Äggfri
 Baljväxter
 Fri från morot
Inget läkarintyg behövs:
 Fri från tomat, rå
 Fri från äpplen, rå
 Fri från paprika, rå

Jordnötter, nötter,
mandel och sesamfrö
och rätter med
ovanstående serveras
inte i skolan och
förskolan och får inte
heller förekomma i
någon av bildnings
lokaler

Behov av annan specialkost
_________________________________________________________________________________
Övriga upplysningar (ex om barnet/eleven tål en viss mängd, luftburen allergi, korsallergi etc)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Om barnet/eleven äter någon/några av livsmedlen kan följande reaktioner uppstå
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Avvikande kost
Vid önskemål om avvikande kost på grund av religiösa eller etiska skäl vill skolan/förskolan ha ett
intyg från hemmet. Vid dessa typer av koster behövs inget läkarintyg.
 Vegetarisk kost

 Fläskfri kost

_________________________________________________________________________________
* Datum och målsmans underskrift
*Laktosreducerad kost innebär laktosfri dryck till måltiden samt att vissa rätter som vanligtvis innehåller mycket laktos, exempelvis gratänger och
mjölkbaserade såser, tillagas på laktosfria/laktosreducerade mjölkprodukter. Övriga dagar äter eleven av den vanliga maten. Denna kost kräver inget
läkarintyg.

Behandling av personuppgifter
Örnsköldsviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig och dina
vårdnadshavare, så som namn, födelsedatum telefonnummer samt behov av specialkost vid t.ex.
sjukdom, det vill säga hälsouppgifter eller annan orsak. Syftet med behandlingen är för att kunna ge
barn och elever rätt specialkost under skoldagen och för att följa bestämmelserna som reglerar din
skolgång och skolplikt.
Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftningen
(GDPR). Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Myndighetsutövning och
uppgifter av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med verksamhetens
dokumenthanteringsplan. Vid gallring kan enligt lag vissa uppgifter skickas till Stadsarkivet för
arkivering.
Dina personuppgifter som vi behandlar delas med kommunstyrelsen och bildningsnämnden. Vi kan
behöva dela dem med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi kommer aldrig
att föra över dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.
Du har rätt att kontakta oss om du vill:
• Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
• Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
• Begära överföring av uppgifter.
• Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
• Göra invändningar.
• Begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontaktcenter@ornskoldsvik.se Du når
Örnsköldsviks kommuns dataskyddsombud på dataskyddsombud@ornskoldsvik.se. Om du är
missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

