Plats för
foto på
eleven

Kostenheten
Läsåret …………./…………..
Anmälan om födoämnesöverkänslighet/annan specialkost
Blankett för elev med födoämnesallergi/överkänslighet för visst livsmedel eller elev som har behov
av specialkost. Fyll i blanketten och lämna den till klassläraren/förskolläraren, som skickar över
informationen till berörd personal.
Namn:

Personnummer:

Skola:

Klass:

Vårdnadshavare, namn:

Telefonnr:

Vårdnadshavare, namn:

Telefonr :

Mobil:

Tel arbetet:

Mobil:

Tel arbetet:

Följande allergi/överkänslighet har mitt barn
Kryssa i aktuell överkänslighet i rutorna bredvid livsmedlet.
Komjölkprotein
Laktos

v
v Gluten
v
vvFisk
vvÄgg
v

v Soja
vv Nöt, mandel, jordnöt*

Stryk under aktuell mandel/nöt

v Tomat, rå
vv Tomat, tillagad

v Ärtor
v
vv Annat _____________________

v Morot, rå
v
vv Morot, tillagad

v

v
v Multiallergi (fyll
då i sida 2)
v

* Skolans mat innehåller ingen nöt, mandel eller jordnöt

Annan specialkost/annat

v Diabetes
Annan
v kost:

v Laktovegetarisk kost
v

v Ej griskött
v

Medicinsk information
De allergiska besvären kan yttra sig i kraftiga eller akuta reaktioner!

vJ Ja
vv Nej

Följande symtom/reaktion kan eleven få om denne äter av livsmedlet:

v

_________________________________________________________________________________
Behöver eleven medicin om hen får i sig ”fel” mat, i så fall vad?

v Bifogas, intyg från dietist eller läkare
v

Multiallergi
Viktigt: Om ditt barn har multiallergi måste du ringa kostchefen, telefonnummer 0563-54 11 11.
Detta kan barnet äta:

Detta kan barnet inte äta:

I Munkfors kommun strävar vi efter en trygg och säker hantering av mat för barn med överkänslighet mot
födoämne eller behöver annan specialkost. Detta förutsätter att vi har en bra kommunikation med dig som
vårdnadshavare. Hör gärna av dig till kostenheten om du har frågor eller funderingar.

Kontakt
Monica Sonesson-Olsson, kostchef
Telefon: 0563-54 11 11 eller 070-239 69 90
Mail: monica.sonesson-olsson@munkfors.se
Kokerska Forsnässkolans kök
Telefon:0563-54 11 12 eller 073-460 66 50

Jag tillåter att denna viktiga information delges berörd personal
Datum

Datum

Namnteckning (vårdnadshavare)

Namnteckning (vårdnadshavare)

För klasslärare/förskollärare
Kopia skickas omgående till:

Kostchef och skolsköterska

I förekommande fall till:

Ansvarig för fritids/hemkunskap/elevens val

Hantering av personuppgifter:

När du fyller i denna blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir
personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av
kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens
webbplats www.munkfors.se/kommun-och-politik/dataskyddsforordningen

