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När ditt barn är i behov av anpassad kost är det viktigt att du fyller i denna blankett och 

lämnar till kostenheten (Björkängens kök/lokalt kök), skola (mentor) och ev. fritids.  

Ny blankett vid förändring samt vid varje läsårsstart.  

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och dina vårdnadshavare så som namn, 

personnummer och vilken skola/förskola och klass/avdelning du går på samt behov av avvikande kost. 

Syftet med en sådan behandling är att ha korrekta uppgifter för din hälsa och därmed kunna erbjuda en 

måltid under skoltid i syfte att fysiskt och psykiskt få energi och kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vi 

har fått dina uppgifter från er själva. Att lämna dessa uppgifter är lagstadgat utifrån att elever med 

födoämnesallergier enligt skollagen har rätt att få en lunch anpassad till deras specifika medicinska 

behov. Dina uppgifter kommer att sparas i ett läsår om du inte tidigare begär att de tas bort på grund av 

ändrade förhållanden. De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan utanför 

kommunens verksamheter. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att 

vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Töreboda kommun, Box 83, 545 22 Töreboda. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse 

eller om du har klagomål på vår behandling får du höra av dig till Marita Friborg, 

marita.friborg@toreboda.se. 

 
 
 
 

Barnets/Elevens personuppgifter och adress 
Barnets/Elevens namn (för- och efternamn) 
 

Elevens födelsedatum (ååmmdd) 
 

Datum 

Skola/Fritidshem/Förskola 
 

Klass/Avdelning  

Vårdnadshavare 1 
 

Telefon och e-postadress 
 

Vårdnadshavare 2 
 

Telefon och e-postadress 
 

Mentor/personal förskola/Fritidshem Telefon och e-postadress 

 

Barnet/Eleven är överkänslig/allergisk mot (medicinskt underlag krävs) 
Kryssa för de livsmedel som ska uteslutas ur kosten. 

☐ Laktos ☐ Ägg 

☐ Gluten ☐ Sojaprotein 

☐ Mjölkprotein ☐ Annan böna, ärta, linser, vilken?______________ 

☐ Citrus ☐ Annat, ange vad___________________________ 
 

Viktig information, ifylls alltid! 

Symptom, reaktion: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Eventuell akutbehandling: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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 Nötter, jordnötter, sesamfrön och mandel förekommer inte i maten och får heller inte medtas 
till skolan. Om barnet/eleven har en svår allergi mot detta är det ändå viktigt att informationen 
fylls i under övrigt. 

 

Avvikande kost som inte behöver styrkas med särskilt medicinskt underlag 

☐ Kost utan fläskkött (halalkött erbjuds inte) 

☐ Vegetarisk kost (inklusive fisk, ägg och mjölk) 
 ☐ Vegetarisk kost (inklusive ägg och mjölk) 

☐ Individanpassad kost i samråd med elevhälsan 

 

Övrigt 

 

 

 
 
 
 
Underskrift vårdnadshavare/myndig elev 

Båda vårdnadshavarna ska skriva under, även vid delad vårdnad 

 

   
   Vårdnadshavares underskrift      Vårdnadshavares underskrift 

 
  

Datum  

   
 

 

Rutiner: 

1 Mentor lämnar ut intyg till alla elever och uppmanar de elever som är i behov av anpassad kost 

att lämna tillbaka blanketten innan v. 35 till kostenhet, mentor och ev. fritids.  

2. Mentor sätter alla intyg i en kostintygspärm som förvaras inlåst på skolan, tillgänglig för all 

behörig personal.  

3. Under läsårsstart 2018/19 sammanställer skolsköterskor intyg och lämnar till kostenheten 

under v. 36. Inför nästkommande läsår vet alla rutinerna och målet är att varje enhet gör egna 

sammanställningar.     


