
 

 

Intyg om specialkost   

Specialkost på grund av:  

 Allergi/överkänslighet  Vegetarisk kost  Fläskfri kost Annan medicinsk orsak: 

Vid allergi/överkänslighet, behöver eleven utesluta (kryssa i rutan): 

 Mjölkprotein  Mandel  Apelsin, tillagad  Tomat, rå  Paprikakrydda 

 Gluten  Nötter  Citrus, tillagad  Nektarin, rå Annat: 

 Fisk  Vete  Jordgubbar, tillagad  Äpple, rå Annat: 

 Skaldjur  Paprika, tillagad  Persika, tillagad  Apelsin, rå 
Annat: 

 Kyckling  Kiwi, tillagad  Laktos, helt fri från  Citrus, rå Annat: 

 Fläskkött  Morot, tillagad  Ägg  Jordgubbar, rå 
Annat:  
 

 Jordnötter  Tomat, tillagad  Paprika, rå  Persika, rå 
Annat: 
 

 Sojaprotein  Nektariner, tillagad  Kiwi, rå  Laktos, endast dryck Annat:  

 Ärter/bönor/linser  Äpple, tillagad  Morot, rå  Apelsin 
Annat: 

 

Reaktion om eleven får i sig något den är allergisk/överkänslig mot (kryssa i rutan): 

 Hudutslag  Mag/tarmbesvär Annat: 

 Anafylaktisk chock  Luftvägar Annat: 

 

Eleven kan ta sin specialkost själv? 

 Ja    Nej      

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

 Ja    Nej    Vet ej 

                                                 

Vid annan medicinsk orsak, eleven äter/äter inte: 

 

Övriga viktiga upplysningar: 
 

_         
Målsmans/kontaktpersons underskrift och namnförtydligande   Datum 
 
Läkarintyg/medicinsk anteckning finns 

 Ja  Nej Datum:  

 

_______________________________________________________________                               _________________________                                   
Skolsköterskans underskrift och namnförtydligande    Datum 

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 
Leksands kommuns skol- och kostverksamheter behöver använda ert barns personuppgifter för att kunna behandla ert ärende. Uppgifterna 
används enligt dataskyddsförordningen artikel 9.2g. Uppgifterna kommer endast användas för administration av ert barns specialkost. Uppgifterna 
gallras vid läsårets slut, när barnet har lämnar skolan eller vid inaktualitet. Era uppgifter kan komma att förvaras i ett dokumenthanteringssystem 
vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. Era uppgifter lämnas inte ut till andra aktörer inom eller utanför kommunen 
förutom vid teknisk behandling. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.  
 
Du kan ha rätt enligt GDPR att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina 
uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud 
(kommun@leksand.se).  
 

Namn Skola 

Födelsedatum  Klass 

Målsmans namn/kontaktperson Telefon/mobil hem och arbete 


