Måltidsservice
Ansökan om specialkost och anpassad måltid
Vid behov av specialkost och anpassad måltid, läs Nyköpings kommuns rutin för specialkost och
anpassad måltid, och fyll därefter i denna ansökan.
Ny ansökan lämnas in årligen inför varje hösttermin, senast 1 vecka innan läsårstart.
Ifylld blankett samt läkarintyg ska lämnas till skolsköterskan när ansökan gäller elever och till rektor
när ansökan gäller förskolebarn.
Om man äter normalkost igen ska också avanmälan av specialkost göras med denna blankett.
Namn

Födelsedatum

Förskola/skola

Avdelning/klass

Vårdnadshavare/kontaktperson

Vårdnadshavare/kontaktperson

E-post

E-post

Telefon dagtid

Telefon dagtid

Specialkost - markera de livsmedel som ska uteslutas:
 Laktos
 Mjölkprodukter
(komjölksprotein)
 Spannmål som
innehåller gluten
 Kräftdjur








Ägg
Fisk
Jordnötter
Sojabönor
Nötter
Selleri







Senap
Sesamfrön
Svaveldioxid/sulfit
Lupin
Blötdjur

 Annan intolerans/allergi/sjukdom

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Anpassad måltid – beskriv barnet/elevens behov gällande anpassad måltid:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Måltidsservice
Specialkost - är det skillnad på om livsmedlet är tillagat eller rått (kan gälla för vissa
frukter och grönsaker)?
 Nej
 Ja (beskriv nedan)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Läkarintyg/journalkopia från läkare, BVC, eller dietist bifogas.
 Ja, läkarintyg/journalkopia bifogas.
 Utredning pågår. Skriftlig information från läkare bifogas och gäller fram till att intyg inlämnas
inom 3 månader.
 Medicinsk dokumentation gällande anpassad måltid finns och bifogas. Bedömning av
dokumentation görs av skolsköterska eller BVC.

Avanmälan specialkost görs här:

 Äter normalkost igen

Övriga upplysningar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Datum

Intygas av vårdnadshavare/kontaktperson/myndig elev

Ifylld blankett samt läkarintyg ska lämnas till skolsköterskan när ansökan gäller elever och till rektor
när ansökan gäller förskolebarn.
Datum

Intygas av skolsköterska (gäller för skolelever)

Personuppgifterna behandlas för att Nyköpings kommun ska administrera förskola och skola.
Uppgifterna administreras så länge personen är aktiv inom Barn Utbildning Kulturs verksamheter.
Uppgifterna sparas enligt dokumenthanteringsplanen. Mer information om hur vi hanterar dina
personuppgifter och dina rättigheter finns att läsa på www.nykoping.se/personuppgifter.
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