
   

 
 

Specialkostintyg grundskola 
Intyget lämnas till skolrestaurangen. 

 

Elevens namn: 
 

Födelseår: Datum: 

Skola och eventuell fritidsavdelning: 
 

Klass  

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

 
Religiösa skäl: 

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

 Eleven 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 
skolor) 

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

 Eleven har diabetes (Skolsköterskan förmedlar vid önskemål från vårdnadshavare kontakt 
med skolrestaurang vid nyupptäckt diabetes) 
 

 Eleven har utretts för sin födoämnesöverkänslighet av läkare och vi bifogar läkarintyg.  
 Eleven kan få en allvarlig allergisk reaktion. Vilka mediciner har eleven med sig och var 

förvaras dom?  

 
Ort:_______ Datum:_______ Vårdnadshavares  underskrift:___________________ 

Emottaget på skolrestaurang  datum:______ 
 

Måltidspersonalen överlämnar kopia till skolsköterska när specialkost behövs av 
medicinska orsaker. 



                        

   

 

Spara denna lapp! 
 
Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. I och med 

att informationen lämnas godkänner du även att informationen får lagras och bearbetas i 
register av ansvarig förvaltning. 

 
Det är mycket viktigt att informera skolrestaurangen om specialkosten ska upphöra eller 
om det sker någon form av förändring. Om ditt barn har en komplicerad 
födoämnesöverkänslighet, diskutera alltid detta med skolsköterskan. 
 
För att få specialkost av medicinska skäl ska läkarintyg alltid lämnas till köket inom 2 veckor. 
Eftersom elever flyttar och även byter skolor inom kommunen och matreaktioner kan 
förändras över tid måste du som vårdnadshavare fylla i ett nytt intyg varje läsår för att special-
kost ska lagas. Om nytt intyg inte inkommit 2 veckor efter läsårsstart kommer specialkost inte 
tillagas.  

Vid sjukdom eller ledighet, ring skolrestaurangen på morgonen 
innan 08.00 för att undvika att specialkost tillagas och slängs. 

 
Vid oklarheter när blanketten ska fyllas i tag gärna kontakt med skolrestaurangen eller 
med  skolsköterska: 
 

Vårdnadshavare till elever 
vid Grönkullaskolan ringer 

till skolrestaurang 
Karlavagnen: 

0472 - 15368 

Vårdnadshavare till elever 
vid Prästängskolan ringer 

till skolrestaurang Go´biten: 

0472 - 15419 

Vårdnadshavare till elever 
vid Mohedaskolan ringer till 

Skolrestaurangen på 
Mohedaskolan: 

0472 - 595620 

Vårdnadshavare till elever 
vid Hjortsbergaskolan 

ringer till skolrestaurang 
Hjorten: 

0472 - 595691 

Vårdnadshavare till elever 
vid Vislandaskolan ringer 
till skolrestaurang Kajan: 

0472 - 34526 

Vårdnadshavare till elever 
vid Skatelövskolan ringer till 

skolrestaurang Skatan: 

0470 - 750162 

 
 
 

Skolsköterska 
Grönkullaskolan 
  Maria Logren
0472 - 15373     

  Sara Persson 
  0470-15573 

Skolsköterska 
Prästängskolan 
Ulrika Johansson 

0472-15421 
 

Skolsköterska 
Mohedaskolan 

Valentina Kulevska 

0472- 595613 
 

Skolsköterska 
Hjortsbergaskolan

 Maritha Karlsson 

0472 - 15367
 

Skolsköterska 
  Hagaskolan
Maritha Karlsson
  0472-15367 

 

Skolsköterska 
 Skatelövskolan + 

 Vislandaskolan

     Peter Rosholm 

     0472-15337
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