Ansökan om avvikande kost
förskolan

AKF:19

Lämnas till pedagog på förskolan för vidarebefodran till köket
FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Uppgifter om barnet
Barnets namn

Personnummer

Förskola

Avdelning

Vårdnadshavares namn

Telefon

Vårdnadshavares e-postadress

Vårdnadshavares namn

Telefon

Vårdnadshavares e-postadress

Intyg från behandlande läkare/dietist krävs för att få specialkost. Intyget häftas ihop med denna ansökan.
Vid allergi/överkänslighet mot födoämne, kryssa i nedan vad eleven inte tål
Mjölkprotein
Gluten

äter ren havre

Tomat rå
Ja

Nej

Tomat tillagad

Ägg

Morot rå

Sojaprotein

Morot tillagad

Skaldjur

Paprika

Ärtor/baljväxter

Citrusfrukter

Fisk

Kärnfrukter, äpple, päron

Nötter

Stenfrukter, persika, nektarin

Jordnötter

Laktos

Mandel

Annat

tål laktos i den tillagade maten

Vete

Övrigt

Har läkare utrett sjukdom/allergi/överkänslighet?

Ja

Nej

Finns risk för svåra akuta reaktioner?

Ja

Nej

Har ert barn akutmediciner om hon/han får i sig fel mat?

Ja

Nej

Ja

Nej

I så fall vilka?
Intyg från läkare/dietist lämnat
Datum

Ja

Nej

Annan kost
Diabetes
Lakto-ovo-vegetarisk kost

äter även fisk

Fläskfri kost

Du som vårdnadshavare ansvarar för att informera berörda pedagoger om ditt barns avvikande kost!
Undertecknad har tagit del av gällande riktlinjer för avvikande kost
Datum

Vårdnadshavares underskrift

Datum

Vårdnadshavares underskrift

Eventuella förändringar av den avvikande kosten, önskar köket få skriftligt för att inga missförstånd ska ske.
Äter normalkost igen
Datum

Vårdnadshavares underskrift

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13
Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. Syftet med en sådan behandling
är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden
för att behandla dina personuppgifter är rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i
dokumenthanteringsplanen.
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten, delas
enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på barnutbildningsnamnd@lomma.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.barnochutbildningsnamnden@lomma.se. Om
du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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Riktlinjer för avvikande kost på förskolan
Vissa barn kan p.g.a. olika orsaker behöva äta annan kost än den som normalt serveras på förskolan.
Avvikande kost serveras p.g.a.:
o Medicinska skäl
o Religionsskäl
o Vegetarianism
Ansökan
o Ansökan görs på en särskild blankett som finns hos pedagogiska personalen på avdelningen.
o I ansökan om avvikande kost p.g.a. medicinska skäl ska ett intyg från behandlande läkare/dietist lämnas
o Angående laktosfri kost
Laktosintolerans är ingen sjukdom utan innebär en ärftlig oförmåga att bryta ner laktos/mjölksocker.
Den finns hos ca 10 % av befolkningen och visar sig tidigast i 5–6 års ålder. Vilket gör laktosintolerans
väldigt ovanlig i förskolan. Vänd dig till din vårdcentral om du misstänker att ditt barn har
laktosintolerans. Besvär med magen kan man ha av många olika anledningar. Många barn, precis som
vuxna har känslig mage.
Ansökan gäller per år och måste förnyas till varje nytt år eller vid ändringar under året. Vid religionsskäl
samt för barn med diabetes och glutenintolerans behöver ansökan inte förnyas årligen.

Vårdnadshavare ansvarar för att information angående avvikande kost ges till pedagogerna.
Vid kraftig allergi mot födoämne/n skall det ordnas en träff med förskolechef, kostchef, berörd
kökspersonal, allergisjuksköterska/dietist från barnkliniken och barnets vårdnadshavare där man tar
fram en åtgärdsplan. Initiativtagare till denna träff är vårdnadshavaren/arna.

