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Specialkost

Personnummer
Personuppgifter

Underskrift, vårdnadshavare

Plats för foto

Centrala stödavdelningen

Namnförtydligande

Barnets / elevens efternamn och förnamn

Anledning
  
  
 

Förskola /skola och avdelning / klass Lärare / klassföreståndare / mentor

Vårdnadshavare Telefon, hem Telefon, arbete / mobil

Vårdnadshavare Telefon, hem Telefon, arbete / mobil

Födoämnesallergi Födoämnesintolerans Sjukdom, annat skäl, ange vad:

Om barnet/eleven äter något/några av nedanstående livsmedel kan följande reaktioner (ange även hur snabbt) uppstå

Har barnet/eleven kontakt med läkare/dietist? Ja Nej

Bifogar läkarintyg Ja Nej Eventuell medicin:

Ska uteslutas i mat och som dryck

Ska uteslutas i mat, kan ersättas med: 

Mjölk

Hårdost kan användas/går bra

Ska uteslutas som dryck kan ersättas med: 

Matfett

Tål inte vanligt bords- och stekmargarin, kan ersättas med:

Ägg

Kan ingå i mat men inte ätas naturelltSka uteslutas i mat 

Andra livsmedel

Fisk
Skaldjur
Kyckling
Sojaprotein
Jordnötter
Ärter

Böner/linser
Gluten
Tomat, rå
Tomat, tillagad
Morot, rå
Morot, tillagad

Paprika, rå
Paprika, tillagad
Nötter
Mandel
Citrusfrukter
Äpple

Jordgubbar
Kiwi
Persika
Nektarin

Andra livsmedel, frukter eller grönsaker

Annan specialkost

Fläskfri kost Laktovegetarisk kost Övrigt

Underskrift, vårdnadshavare Namnförtydligande

2021-11-08



U
B

FC
22

  2
01

2-
05

-1
5 

 E
S

Behandling av personuppgifter 
  
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) 
och 9.2 g) EU:s Dataskyddsförordning  samt 3 kap. 3 § dataskyddslagen (2018:218). Uppgifterna bevaras i 10 
år och gallras sedan.  
  
Personuppgiftsansvarige är grund- och förskolenämnden. 
  
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/personuppgifter.

Centrala stödavdelningen
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