Sida 1(2)

Specialkostintyg
Kostenheten

Version 150217

Allergi/överkänslighet/
Allergi/överkänslighet/annan
överkänslighet/annan specialkost för barn inom skola/förskola
1. Personuppgifter
Namn

Pers nr

Skola/förskola

Klass/avdelning

Vårdnadshavare

Tel hem

Tel arbete

Tel mobil

Vårdnadshavare

Tel hem

Tel arbete

Tel mobil

Annan anhörig

Tel hem

Tel arbete

Tel mobil

Läkarintyg krävs för att få specialkost.
2. Allergi (kryssa i aktuell ruta/rutor)

3. Överkänslighet

Gluten

Sesamfrö

Laktos som dryck

Mjölk

Lupin

Laktos tillagad

Ägg

Jordnötter

Citrusfrukter

Sojabönor

Nötter & mandel

Jordgubbar

Fisk
Fisk

Blötdjur

Tomat rå

Kräftdjur

Svaveldioxid &
sulfit

Tomat tillagad

Selleri

Morot rå

Senap

Morot tillagad

Postadress:

Besöksadress:

Telefon:

Fax:

E-post:
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046-73 91 35
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4. Annan kost (kryssa i aktuell ruta/rutor)
Diabetes

Fläskfri

Lakto-ovo-vegetarian

Övrigt...............................................................................................................................................................................

5. Medicin
Behöver barnet medicin om han/hon får i sig ”fel” kost? I så fall vilken?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Är det något annat ni vill informera oss om?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Läkarintyg lämnat datum: ......................................................................................................................................

6. Information och samtycke
För att säkerställa att ditt barn får rätt specialkost är ett personregister hos Kävlinge Kostenhet
nödvändigt. Detta register innehåller för- och efternamn samt uppgifter om aktuell specialkost.
Registreringen ger tillagningsköket möjlighet att märka kantiner med namnetiketter för att
säkerställa tillagning och leverans. Kantinerna skickas från det kök som lagar maten till den skola
eller förskola där barnet dagligen äter sina måltider. För att få göra denna registrering krävs det
enligt Personuppgiftslagen, PUL, målsmans samtycke. För att säkerställa hanteringen av specialkost
för ditt barn är det till stor hjälp att du ger ditt samtycke till registreringen. Uppgifterna kommer inte
delges tredje part och kommer att kasseras när de inte längre är nödvändiga.
Efter att ha tagit del om informationen om det aktuella personregistret ger jag mitt samtycke till
att uppgifter om mitt barn registreras och behandlas i detta register. Jag är samtidigt medveten
om att jag när som helst kan återta detta samtycke.

7. Underskrift
Vårdnadshavare för omyndig elev
Datum: ..............................................................................................................................................................................
Underskrift: .....................................................................................................................................................................
Ifylld blankett lämnas till: Mentor/förskolelärare
Mentor/förskolelärare

Postadress:

Besöksadress:

Telefon:

Fax:

E-post:

Hemsida:

244 80
Kävlinge

Kullagatan 2
Kävlinge

046-73 90 00

046-73 91 35

kommunen@kavlinge.se

www.kavlinge.se

