
AKG:20.2Ansökan om avvikande kost
grundskolan
Ansökan lämnas till mentor

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Uppgifter om elev

äter glutenfri havre 

Övrigt

Har läkare utrett sjukdom/allergi/överkänslighet?

Finns risk för svåra akuta reaktioner?

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

I så fall vilka?

Intyg från läkare/dietist lämnat

Datum

Elevens namn Personnummer

Skola Klass

Vårdnadshavares namn Telefon  

Vårdnadshavares e-postadress

Vårdnadshavares e-postadress

Vårdnadshavares namn Telefon 

Intyg från behandlande läkare/dietist krävs för att få specialkost - Intyg tillsammans med ansökan lämnas till 

ansvarig mentor.

Vid allergi/överkänslighet mot födoämne, kryssa i nedan vad eleven inte tål

Ja Nej

Mjölkprotein

Gluten

Ägg

Sojaprotein

Skaldjur

Ärtor/baljväxter

Fisk

Nötter

Jordnötter

Mandel

Vete

Tomat rå

Tomat tillagad

Morot rå

Morot tillagad

Paprika

Citrusfrukter

Kärnfrukter, äpple, päron

Stenfrukter, persika, nektarin

Annat

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej



Jag som mentor vidarebefordrar denna blankett till ansvarig i köket på skolan

Vid förändringar av ert barns kost, vid stadiebyte av skola ska en ny ansökan med intyg lämnas till 
berörd mentor.

Äter normalkost igen

Datum Vårdnadshavares underskrift

Datum Vårdnadshavares underskrift

Annan kost - Inget intyg från läkare/dietist krävs

Datum Vårdnadshavares underskrift

Datum Mentors underskrift

Köket får varje dag ta del av närvaron i skolan via InfoMentor så ingen av- och på-anmälan av ert barns

specialkost behöver göras.

Ang. laktosintolerans

De flesta barn med laktosintolerans kan äta vanlig mjölkinnehållande skolmat om de undviker vanlig mjölk som 

dryck och mjölkbaserade kalla såser.

Till lunch serveras alltid laktosfri lättmjölk som alternativ i våra skolrestauranger. Dessutom serveras ett 

laktosfritt alternativ av kalla såser/dressingar de dagar det står kall sås/dressing på matsedeln. Till de elever 

som äter frukost och/eller mellanmål på Fritids finns det alltid laktosfri mjölk och laktosfri fil/yoghurt som 

alternativ.

År F-3: om ditt barn kan äta den vanliga maten men behöver laktosfri mjölk, fil/yoghurt och kalla såser, ska 

ansökan om avvikande kost göras.

År 4-9: om ditt barn kan äta den vanliga maten men behöver laktosfri mjölk, fil/yoghurt och kalla såser behövs 

ingen ansökan. Laktosfria alternativ finns.

År F-9: om ditt barn inte kan äta den vanliga mjölkinnehållande skolmaten, ska en ansökan om avvikande kost 

göras. Kosten blir då helt mjölkfri.

Diabetes
Idag rekommenderar man diabetiker att äta den kosten som vi alla bör äta och i skolan serveras elev som har 

diabetes normalkost.

Soppa förstärks med potatis eller pasta och när risgrynsgröt står på menyn serveras annan lunch. 

Undertecknad har tagit del av gällande riktlinjer för avvikande kost

äter även fisk

Ja NejLaktosintolerans tål laktos i den tillagade maten 

Diabetes

Lakto-ovo-vegetarisk kost

Fläskfri/vegetariskt alternativ erbjuds då det är fläskkött i maten 
Vegansk kost



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 barn-

utbildningsnamnd@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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