Specialkost – ansökan

Komplettera ansökan med intyg
Intyget ska vara utfärdat av legitimerad läkare, sjuksköterska eller dietist. Lämna intyget
tillsammans med ansökan till skolköket eller kökscheferna:
Karin Wallén, 0612-808 55, karin.wallen@kramfors.se
Jaana Rummukainen, 0612-808 35, jaana.rummukainen@kramfors.se
Elevens namn:

Skola/förskola:

Elevens personnummer:

Klass/avdelning:

Telefonnummer vårdnadshavare:

E-postadress vårdnadshavare:

Kryssa i nedan varför ditt barn eller du som söker behöver specialkost

Specialkost av andra skäl

 Diabetes

 Lakto-ovo-vegetarisk kost

 Överkänslighet eller allergi (kryssa i listan nedan)

 Ej fläskkött

 Specialanpassad kost på grund av övervikt eller undervikt

För dessa två specialkoster krävs inte
läkarintyg

 Andra skäl (välj alternativ nedan)
Kryssa för eller ange vilket/vilka livsmedel som ska uteslutas ur maten.
OBS! Gäller endast allergi/överkänslighet
 Baljväxter

 Mjölkprotein

 Tomat

 Fisk

 Morot

 Ägg

 Gluten

 Nötter

 Laktos

 Sojaböna

Annat:

Övriga uppgifter
Reaktion som uppstår vid intag:
Övriga upplysningar:
Vårdnadshavarens underskrift

Namnförtydligande och datum
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Specialkost – ansökan

Specialkost och intyg
Är ditt barn överkänsligt mot viss mat?
Då är det viktigt att vi får in tydliga uppgifter om vilken mat ditt barn är överkänsligt mot.
Ansökan via e-tjänst
Du kan ansöka om specialkost för ditt barn som går i förskola, grundskola eller gymnasium. E-tjänsten
är också till för dig som är myndig skolelev. För pedagoger inom kommunens verksamheter finns en
särskild intern E-tjänst för de som vill ansöka om specialkost till sig själv.
Intyg från sjukvården
Från och med höstterminen 2017 krävs ett läkarintyg för att bli serverad specialkost vid våra
skollunchserveringar. Beslutet fattades 2017-06-20 av kommunstyrelsens arbetsutskott.
När du ansöker behöver du alltså lämna ett intyg som styrker behovet av specialkost. Intyget ska
utfärdas av legitimerad läkare, legitimerad sjuksköterska eller legitimerad dietist.
Intyget har du möjlighet att bifoga som fil i e-tjänsten alternativt skicka som brev eller lämna in
personligen.
Ibland behöver intyget förnyas
Intygen ska förnyas inför förskoleklass, årskurs fyra, årskurs sju och gymnasiet- eller när behovet
förändras.
För pedagoger gäller samma regler med krav på förnyat intyg var tredje år.
För glutenintolerans behövs inget förnyat intyg.
E-tjänsten
På sidan http://www.kramfors.se/specialkost finns en länk som heter ”E-tjänst: Specialkost – ansökan”. Där
kan du göra din ansökan.
För e-tjänsten krävs att du loggar in med BankID. Vi vill gärna att du använder e-tjänsten. Den
underlättar hanteringen av din ansökan för oss. Saknar du däremot BankID, använd denna blankett i
pappersform.
Hjälp oss minska matsvinnet
De dagar du eller ditt barn inte ska äta - kontakta köket direkt på morgonen. Det underlättar vårt
arbete och minskar matsvinnet.
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