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Blankett för ansökan: Specialkost eller kost av andra skäl 
Fyll i följande och skicka blanketten snarast till skolan.  
Blanketten kan även lämnas på varje skolas expedition. 
Vid frågor kontakta skolsköterskan eller skolan där eleven ska gå. 
 
 
BARN/ELEV Förnamn Efternamn 

PLACERING Skola Klass 

SPECIALKOST 

□ – AV  
MEDICINSKA 
SKÄL 

Vid allergi/födoämnesöverkänslighet bifogas intyg/journalutskrift från 
behandlande läkare. 

□ Allergi/överkänslighet – Skriv på baksidan av blanketten. 
       Beskriv symtom och hur fort de kommer. Ange eventuell akutmedicin 

□ Celiaki 
□ Diabetes 
 

KOST 

□ – AV 
ANDRA SKÄL  
 
 

□ Vegetarisk (lakto-ovo, d.v.s. innehålla mjölk och ägg) 
□ Fläskfri 

□ Laktosintoleranta tål i de flesta fall ett dagligt intag av cirka 1 dl mjölk. 
Eleven erbjuds låglaktosalternativ vid måltider där mer laktos ingår, ex. 
pannkaka, lasagne, stuvade makaroner och risgrynsgröt. Vatten erbjuds som 
måltidsdryck på lunchen. 
Barn/elever på fritidshem erbjuds låglaktoslaternativ till frukost och mellanmål. 
 

VÅRDNADS- 
HAVARE 

Datum Namn                    Underskrift 
 
 

Telefonnummer/Mobil 

Datum Namn                    Underskrift 
 
 

Telefonnummer/mobil 

Myndig elev Datum                             Namn                     Underskrift 
 
 

 Telefonnummer/mobil 

 
 
Vid medicinska skäl kommer dina uppgifter att gå via skolsköterskan ut till berörd personal inom Skolförvaltningen och 
Folkhälsoförvaltningen. Vid icke medicinska skäl kommer dina uppgifter att behandlas av berörd personal inom 
Skolförvaltningen och Folkhälsoförvaltningen. 
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    DNR: FHN 2019-00024 

 

Blankett för: Specifikation vid allergi eller födoämnesöverkänslighet 
Fyll i följande och skicka blanketten snarast till skolan.  
Blanketten kan även lämnas på varje skolas expedition. 
Vid frågor kontakta skolsköterskan eller skolan där eleven ska gå. 
 
 

 
Tål inte 
alls 

 
Tål tillagad 

 
Beskriv vilka symtom barnet/eleven får vid 
intag av livsmedlet  

Blötdjur □ □  

Kräftdjur □ □  

Fisk □ □  

Mjölkprotein □ □  

Jordnötter □ □  

Nötter □ □  

Spannmål □ □  

Sesamfrön □ □  

Selleri □ □  

Senap □ □  

Sojabönor □ □  

Lupin □ □  

Ägg □ □  

Övrigt □ □  

 □ □  

 □ □  

Vilka åtgärder ska vidtas vid eventuell reaktion? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid medicinska skäl kommer dina uppgifter att gå via skolsköterskan ut till berörd personal inom Skolförvaltningen och 
Folkhälsoförvaltningen. Vid icke medicinska skäl kommer dina uppgifter att behandlas av berörd personal inom 
Skolförvaltningen och Folkhälsoförvaltningen. 
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