Plats för
foto på
eleven

ANMÄLAN
Födoämnesöverkänslighet eller
annan specialkost
Barn

Uppgifter om
vårdnadshavare/ sambo

Namn

Personnummer

Skola

Klass

Namn vårdnadshavare 1/sambo

Namn vårdnadshavare 2/ sambo

Telefonnummer

Telefonnummer

Telefonnummer arbetet

Telefonnummer arbetet

Kryssa för aktuell allergi/ överkänslighet som barnet har
Allergier/

överkänslighet  Komjölkprotein

Annan
specialkost
Medicinsk
information








Laktos




Diabetes




Ja







Gluten
Fisk
Ägg
Soja
Nöt, mandel, jordnöt* - stryk under aktuell
mandel/nöt

Ärtor
Tomat, rå
Tomat, tillagad
Morot, rå
Morot, tillagad

Multiallergi (fyll i längre ner)
*Skolans mat innehåller ingen nöt, mandel eller
jordnöt




Ej griskött

Laktovegetarisk kost
Annat:
Kan de allergiska besvären yttra sig i kraftiga eller akuta reaktioner?
Nej
Ange vilka symptom/reaktion som barnet kan få om hen äter av livsmedlet/livsmedlen
Behöver barnet medicin om hen får i sig livsmedlet/livsmedlen? Om ja, vilken medicin

Multiallergi

Detta kan barnet äta

Medgivande

Genom att skriva under anmälan godkänner jag att denna viktiga information får delas med de personer som
måste känna till barnets allergi/överkänslighet.
Underskrift, vårdnadshavare 1/sambo
Underskrift vårdnadshavare 2/ sambo

OBS! Du måste ringa
kostchefen om ditt
barn har multiallergi!

Underskrift

Detta kan barnet INTE äta

Ort och datum

Ort och datum

Till klasslärare/ förskolelärare
Kopia på anmälan skickas omedelbart till kostchef och skolsköterska!
I förekommande fall skickas även kopia till ansvarig för fritids/hemkunskap/elevens val.
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ANMÄLAN
Födoämnesöverkänslighet eller
annan specialkost
BILAGA 1
Fyll i blanketten och lämna den till klassläraren/förskolläraren, som skickar över informationen till berörd
personal.
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
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ANMÄLAN
Födoämnesöverkänslighet eller
annan specialkost
BILAGA 2
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Munkfors kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, som era namn,
telefonnummer, e-postadress och postadress, personnummer och bild.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan.
De personuppgifter som Munkfors kommun sparar och behandlar är de uppgifter som du lämnar till oss i
samband med ansökan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs kan Munkfors kommun inte pröva
ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Munkfors kommun avvisar
ärendet.
Munkfors kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning –
Munkfors kommun måste få in en anmälan om födoämneskänslighet eller annan specialkost för att kunna
ta ställning i ditt ärende. De inlämnade personuppgifterna bevaras.
De personuppgifter Munkfors kommun behandlar om dig delas eventuellt med statlig eller kommunal
myndighet, organisation eller enskild med särskilt intresse i ärendet samt med de personuppgiftsbiträden
vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Munkfors
kommun kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att
först informera dig.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Munkfors kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via kommunens kontaktcenter på
telefonnummer 0563-541000 eller besöka oss i kommunhuset, Smedsgatan 16, Munkfors.
Du måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade,
överförda eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens
webbplats www.munkfors.se/kommun-och-politik/dataskyddsforordningen
Om du har klagomål på Munkfors kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, före detta Datainspektionen.
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