
   

 
 

Specialkostintyg förskola 
Intyget lämnas till köket eller på avdelningen. 

 

Barnets namn: 
 

Födelseår: Dagens datum: 

Förskola: 
 

Avdelning:  

Vårdnadshavares namn: Telefon dagtid: e-mail (fyll i detta om du godkänner kontakt 
angående specialkost via e-mail): 

 
Etiska/religiösa skäl: 

 Barnet önskar lakto-ovo-vegetarisk kost   Barnet önskar lakto-ovo-vegetarisk kost + fisk  

 Barnet äter inte fläskkött (griskött)            Annat:   

 
Medicinska orsaker: 

 Laktos i mat och dryck reduceras 

 Endast mjölk som dryck och kalla filsåser     
behöver laktosreduceras 

 Mjölkprotein (alla mjölkprodukter utesluts) 

 Gluten 

 Fisk 

 Skaldjur 

 Fågel 

 Ägg 

 Sojaböna   

 Annan böna, ärta, linser 

Vilken/vilka?__________________________ 

 

 Rå tomat  

 Kokt tomat 

 Rå morot 

 Kokt morot 

 Nötter, mandel, jordnötter eller 
sesamfrön (Serveras ej i Alvesta kommuns 
förskolor) 

 Övrigt (t.ex. matöverkänslighet men där 
eleven tål en grönsak/frukt/bär i tillagad men 
ej i rå form) 

 
 

 Barnet har diabetes 

 Barnet har utretts för sin födoämnesöverkänslighet av läkare och vi bifogar läkarintyg.  

 Barnet kan få en allvarlig allergisk reaktion. Vilka mediciner har eleven med sig och var  

förvaras dom?  

 Jag medger kontakt med barnets BVC-sköterska namn:                      telefon: 

 

Ort:_______ Datum:_______ Vårdnadshavares  underskrift:___________________ 

Emottaget på förskoleavdelning datum:______ 
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