Plats för foto

Födoämnesöverkänslighet/
annan specialkost
Om eleven har födoämnesallergi/överkänslighet/annan specialkost,
som det är viktigt för skolan att känna till, fyll då i detta formulär och
lämna det till skolans rektor/expedition.
Namn

Personnummer

Skola/Förskola

Klass

Vårdnadshavare

Telefonnummer hem

Telefonnummer arb

Vårdnadshavare

Telefonnummer hem

Telefonnummer arb

Allergisk/överkänslig mot: (kryssa i aktuell ruta/rutor)
*Komjölksprotein

Soja

Tomater råa

Laktos

Nötter

Tomater tillagade

*Gluten

Mandel

Ärtor

Fisk

Jordnötter

Ägg

Övrigt:______________________________

*Eleven ska vara utredd och diagnos vara ställd. Dietist- eller läkarintyg ska bifogas.
Annan specialkost
Diabeteskost

Laktovegetarisk kost

Annan kost

Medicin
Kryssa i rutan om eleven har medicin, ange vilken:_____________________________
Kryssa i om handlingsplan finns
Underskrift

Datum

Namnteckning (vårdnadshavare för omyndig elev)

Anvisning för förskolan/skolan
Original förvaras på
enheten, kopia skickas
till:

Förskolan – Avdelning och kök
Skolan – Ansvarig i mottagningskök
Skolan – Skolsköterska
Skolan – Klassföreståndare/Mentor
Skolan – Ansvarig för Fritids/Hemkunskap/Elevens val
I förekommande fall till:
Uppgifterna ska förnyas vart 3-år, med start innevarande år. Vårdnadshavarna ansvarar för att
meddela förändringar gällande mat/medicin. Blanketten gallras vid inaktualitet

Blanketten lämnas till förskolechef/rektor.
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VÄND

Vid multiallergi
Detta kan barnet äta

Detta kan barnet INTE äta

Vi strävar efter att skapa en trygg och säker mathantering för barn med födoämnesöverkänslighet eller annan specialkost. Vi vill även att kommunikationen med hemmet och
skolan ska vara bra. Hör gärna av er till köksansvarig om ni har frågor eller funderingar.
Ni kan även vända er till Måltidsstrategen, Sundsvall mat och måltider, 060-19 15 31.
Ni får gärna sända med ett foto så att personalen lättare känner igen ert barn.

För information om hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679), se dokumentets
sista sida.

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i samtliga Eus
medlemsstater. Personuppgifterna i ansökan behandlas från och med den 25 maj 2018 i
enlighet med dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandling är allmänt
intresse. Informationen lagras och bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa
ändamål. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Personuppgiftsansvarig är Barn- och
utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall. Dataskyddsombudet når du via
kommunens växel 060-19 10 00. Fram till den 25 maj 2018 gäller personuppgiftslagen, för
mer information se www.sundsvall.se

