
Specialkostintyg  
 

Elev/barn 
Eleven/barnets namn: Födelsedatum: 

Skola/förskola: Klass/avdelning: 

Läsår: 

Vårdnadshavarens namn: 

Underskrift: 

Telefon dagtid: 

Vårdnadshavarens namn: 

Underskrift: 

Telefon dagtid: 

 

□ Eleven/barnet har diabetes 

 

Eleven/barnet önskar av vissa religiösa, etiska skäl följande mat: (behövs ej läkarintyg) 

□ Vegetarisk mat 

 

□ Vegetarisk mat, äter fisk 

 

□ Veganmat 

□ Ej griskött 

 

□ Annat:______________________ 

 

Eleven/barnet är överkänslig/allergisk mot/annan diagnos: (läkarintyg krävs) 

Laktos, välj 1 av följande alternativ: 

 

1. □Enbart laktosfri dryck behövs 

 

2. □Laktosfri dryck och mat behövs 

□ Mjölkprotein (alla mjölkprodukter utesluts) 

 

□ Gluten 

□ Gluten men tål ren havre 

 

□ Ägg 

 

□ Fisk 

□ Skaldjur 

□ Sojaböna 

□ Annan böna 

vilken?_________________________ 

 

□ Nötter/mandel/jordnötter 

 

□ Annat_________________________________________________________ 

 

 

Viktig information. Ifylles alltid vid medicinska skäl! 

Symptom/reaktion och eventuell akutbehandling: 
 

 

 

Ifylles alltid av medicinska skäl 

Ordination om specialkost kommer från: 

□Läkare 

□Dietist 

 

Namn och telefonnummer till den som ordinerat specialkost: 

 

______________________________________________ 

 

 

Personuppgifterna i specialkostintyget 

behandlas i enlighet med 

personuppgiftslagen. I och med att 
informationen lämnas godkänner du även 

att informationen får lagras och bearbetas i 

register av ansvarig förvaltning samt 
berörd personal vid övergång mellan 

förskola och skola. 



Information! 

 

Läkarintyg lämnas i samband med specialkostintyget. Det är viktigt att barn med allergi eller 

överkänslighet har fått en korrekt diagnos så att rätt livsmedel undviks. Om läkarintyget inte kan 

lämnas vid samma tidpunkt har man tre veckor på sig att återkomma med detta.  

 

Vid sjukdom eller ledighet för skolelev, ring köket före kl. 8.00 för att undvika att specialkost tillagas 

och slängs. Vid sjukdom eller ledighet för förskolebarn, meddelas detta till pedagogerna som sedan 

meddelar köket. Ring även när ditt barn är tillbaka i skolan/förskolan. 

 

Om frånvarobesked inte lämnats och specialkosten inte hämtats ut på en vecka slutar tillagning av 

kosten. 

 

Vid ändrade förhållanden ansvarar vårdnadshavaren för att meddela köket. Vid eventuella frågor 

angående formuläret, kontakta: 

 

Kökets telefonnummer: ____________________________ 

 

Kommunens växel: 0481-45 000 

 

Formuläret ska förnyas en gång per år i samband med läsårsstart. Intyg från legitimerad läkare eller 

dietist förnyas vid förändring av allergi eller överkänslighet. 

 

Fullgoda alternativ serveras till de som av medicinska eller vissa religiösa, etiska skäl inte kan äta av 

den ordinarie maten som erbjuds. Specialkostintyg krävs då man åberopar religiösa skäl för särskild 

mat, liksom för vegetarisk och veganmat, läkarintyg behöver inte lämnas in.  

Kommunen erbjuder inte halalslaktad råvara eller koshermat. För strikta muslimer och judar erbjuds 

istället vegetariskt alternativ. 

 

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. 


