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Information till föräldrar/vårdnadshavare – specialkost av medicinska skäl
Behöver ert barn specialkost av medicinska skäl så fungerar det så här i förskolan och skolan.
Måltidsservice/köket behöver få intyg undertecknat av en läkare, BVC-sköterska eller dietist
där ert barns speciella behov framkommer (*undantag laktosintolerans och
mjölkproteinallergi). För avvikande kost vid speciella sjukdomar kan även en träff behövas
mellan vårdnadshavare, barn och kock. För att säkerställa att barnet får rätt kost ber vi er
skriva ut blanketten ”specialkostintyg av medicinska skäl” som finns på hemsidan och ta med
blanketten vid läkarbesök eller annat besök inom vården. Eller att ni får ett separat intyg som
undertecknats av legitimerad vårdpersonal som bifogas med blanketten.
Intyget lämnar ni till förskola/klassföreståndare/mentor som vidareförmedlar den till köket.
Vi tillhandahåller inte specialkost av medicinska orsaker till barn/elever utan att intyg har
lämnats till köket. Behöver intyget förnyas är det vårdnadshavarens ansvar att ta kontakt
med den legitimerade vårdpersonalen som utfärdade intyget och be dem utfärda ett nytt.
Vårdnadshavaren ansvarar för att meddela om intyget upphör att gälla till
förskola/klasslärare/mentor som vidareförmedlar det till köket. Där det finns datum angivet
på intyget så lagar vi mat till och med detta datum.
För de som går i förskolan följer intyget med under hela förskoletiden. I grundskolan följer
intyget med barnet under tiden den går på den skolan. Om/när barnet byter ställe, kom ihåg
meddela att det upphör vid det ställe där barnet slutar och att lämna in intyget vid det nya
stället. Det är vårdnadshavaren som är ansvarig för att flytta intyget vid byte av
förskola/skola.
Vi är tacksamma om ni meddelar köket om ert barn är frånvarande och inte ska ha mat och
om barnet inte längre är i behov av specialkost. Har ni frågor eller funderingar kring ert barns
kost så hör gärna av er. När det gäller barn i förskolan kontaktar ni respektive förskola.
Tundals skolkök
Jennings skolkök
Bygdeå skolkök
Djäkneboda skola
Nyby skolkök
Åkullsjöns skolkök

tel. 141 51
tel. 141 83
tel. 143 14
kontakta Bygdeå skolkök
tel. 142 43
tel. 143 04

öppet 07.00-15.30
öppet 06.45-15.15
öppet 06.45-15.30
öppet 07.00-15.30
öppet 07.00-14.00

Vi som arbetar inom måltidsservice önskar ert barn välkommen till oss!
*Vid laktosintolerans och mjölkproteinallergi fyller ni i blanketten ”specialkostintyg av
medicinska skäl”, dock inget krav att legitimerad vårdpersonal har undertecknat. Men har ni
varit i kontakt med vårdpersonal så är det ingen nackdel om det är undertecknat.
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