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Anmälan om specialkost/anpassad måltid   

Specialkost/Anpassad måltid på grund av:  

  Specialkost/allergi  Vegetarisk kost  Fläskfri kost  Vegankost  Anpassad måltid/Behovsanpassad kost 

Anpassning beslutas av rektor med stöd av 
elevhälsoteamet/förskolans specialpedagog 

 (I förstahand erbjuds en anpassad fast veckomatsedel) 

Vid specialkost, kontaktallergi/kors/överkänslighetsreaktioner (gäller ej elever med anpassad måltid/behovsanpassad kost): 
Behöver eleven utesluta (kryssa i rutan): 

 Mjölkprotein  Mandel  Tomat, tillagad  Morot, rå 

 Gluten  Nötter  Tomat, rå Annat: 

 Fisk  Vete  Paprika, rå 
Annat: 
 

 Skaldjur  Laktos, helt fri från samtlig kost  Paprika, tillagad 
Annat: 
 

 Kyckling  Laktos, endast dryck  Sesamfrön, sesamolja 
Annat: 
 

 Fläskkött  Ägg 
 Citrusfrukt Annat: 

 

 Jordnötter  Senap  Selleri 
Annat: 
 

 Sojaprotein  Lupin  Ärtor Annat: 
 

 Ärter/bönor/linser  Blötdjur, kräftdjur  Morot, tillagad 
Annat: 
 

Reaktion om elev/barn får i sig något den är allergisk/överkänslig mot (Beskriv symtom): 

_________________________________________________________________________ 
Eleven kan ta sin specialkost själv? 

 Ja    Nej      

Kan barnet äta produkter märkta med ”kan innehålla spår av”…? 

 Ja    Nej    

                                                 

Vid annan medicinsk orsak/behov för eleven äter/äter inte: 
 

Vid anpassad måltid/behovsanpassad kost ange exempel på mat som fungerar och/eller om eleven ibland kan ta del av ordinarie 
matsedel eller annat som är bra att veta:  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Övriga viktiga upplysningar: _______________________________________________________________________________ 
 
Kryssa i aktuell dokumentation:  
Läkarintyg                                                        Journalutdrag                                                  Bedömning i EHT genomförd   
                                                                                                                                                                             
Ja           Nej   Datum:                                 Ja   Nej    Datum:                                             Ja     Nej     Datum:  
 
 
Målsmans/kontaktpersons underskrift och namnförtydligande   Datum, ort 

_______________________________________________________________                               ________________________                                  
Rektor underskrift och namnförtydligande                                                                                                                             Datum, ort 

_______________________________________________________________                                  _________________________ 

Vårdnadshavarna ansvarar för att meddela köket via mail eller telefon vid elevs sjukdom eller annan frånvaro och ansvarar också för att meddela när eleven är tillbaka. Information om behandling av 
personuppgifter: Mora kommuns skol- och kost verksamheter behöver använda ert barns personuppgifter för att kunna behandla ert ärende. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen artikel 9.2g. Uppgifterna endast 
används för administration av ert barns specialkost. Uppgifterna gallras när eleven har lämnat skolan eller vid inaktualitet. Er uppgifter kan komma att förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett 
personuppgiftsbiträde. Er uppgifter lämnas inte ut till andra aktörer inom eller utanför kommunen förutom vid tekniskt- behandling. Du har rätt enligt dataskyddslagen att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Du får 
begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Du får begär att behandlingen upphör när som helst genom att kontakta Mora kommuns personuppgiftsombud via brev eller mejl (mora.kommun@mora.se). Du kan få dina 
uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att få flytta dina personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till datainspektionen. Dessa rättigheter kan inskränkas av dataskyddsförordningen. 

Namn Målsmans namn/kontaktperson 

Födelsedatum  Mejladress 

Skola Telefon, mobil/hem 

Klass Telefon, arbete 


