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Utbildningsförvaltningen 

 
Rutin för intyg avseende specialkost i 
förskola och skola 
Barn/elever har rätt till specialkost i förskola/skola vid: 

• Födoämnesöverkänslighet/allergi 

Barn/elever har, om dokumenterade behov föreligger, rätt till anpassad kost vid: 

• Selektivt ätande i kombination med påverkad tillväxt och/eller i kombination med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) 

För specialkost eller anpassad kost krävs intyg, se nedan.  

Där barn anges nedan avses både förskola och skola.  

Intyg angående födoämnesöverkänslighet/allergi 
Barn med en medicinskt diagnostiserad födoämnesöverkänslighet/allergi har rätt att få anpassad kost i 
förskolan eller skolan. Vårdnadshavare ska lämna det intyg som har utfärdats av legitimerad läkare 
från barnkliniken som verifierar detta. Intyg lämnas även vid övergångar mellan olika verksamheter, till 
exempel byte av förskola eller vid övergång från förskola till skola. Vårdnadshavare ska meddela 
förskola alternativt skolan om en födoämnesöverkänslighet/allergi upphör.  

• Avseende barn i förskolan lämnas intyget till förskolans rektor 
• Avseende elev i skolan lämnas intyg till skolköken som ansvarar för information till 

skolsköterskan  

Intyg för barn i behov av anpassad matsedel med anledning av påverkad tillväxt 
och/eller NPF-diagnos 
Barn med selektivt ätande i kombination med påverkad tillväxt och/eller i kombination med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har om behov finns rätt till anpassad matsedel. Intyg ska 
utfärdas av legitimerad läkare från barnpsykiatrisk eller habiliterande specialistsjukvård alternativt av 
psykolog från utbildningsförvaltningens centrala barn- och elevhälsa. Behovet av anpassad matsedel 
utvärderas en gång per läsår tillsammans med centrala barn- och elevhälsans psykolog och/eller 
skolsköterskan. 

Vårdnadshavare förväntas ta kontakt med köket och psykolog eller skolsköterska från 
utbildningsförvaltningens centrala barn- och elevhälsa på förskolan/skolan för genomgång av matsedel 
utifrån barnets specifika behov. Målsättningen är att barnet så långt det är möjligt ska kunna äta den 
mat som serveras i förskolan/skolan.  

 

 

Alvesta kommun behandlar dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer 
information, se Alvesta kommuns hemsida www.alvesta.se/GDPR 

http://www.alvesta.se/GDPR
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