
 Ansökan om specialkost av medicinska skäl 
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Barn Utbildning & Kulturförvaltningen/Kostenheten/KA Juni 2016 

Barnets/elevens förnamn 
 
 

Barnets/elevens efternamn Personnummer 

Förskola/skola Avdelning/klass 

 

Specialkost skall gälla fr o m________________________   t o m____________________________ 

Uppgifter om allergier/intolerans 
 

 

 Celiaki  Komjölksallergi (mjölkprotein) 

 Laktosintolerans. 
 
Övrigt: 

Hur mycket tål barnet per måltid? 
_________dl 
 
 

 Komjölksallergi (mjölkprotein)  

 Allergi mot soja 

 Allergi mot nötter, jordnötter, mandel 
 
Ange vilka:  

Tål produkter som är märkta med ”kan 
innehålla spår av nötter” 

 □  Ja                       □ Nej 

 Allergi mot frukter 
 
Ange vilka: 

Tål om den varit värmebehandlad 

 □ Ja                        □Nej 

 Allergi mot grönsaker 
 
Ange vilka: 

Tål om den varit värmebehandlad 

 □  Ja                       □ Nej 

 Allergi mot ägg. 
 

Luftburen allergi 

 □ Ja                        □Nej 

 Allergi mot fisk Luftburen allergi 

 □ Ja                       □ Nej 

 Allergi mot skaldjur.  

           Allergi mot 

          □Vete     □ Råg      □Korn     □ Havre 
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 Annan livsmedelsallergi                   Ange vilken. Specificera så noga som möjligt. 

 Behov av önskekost                           Bifogat matsedel med markerad önskekost 

                          □ Ja                       □ Nej 
Hur reagerar ditt barn på de livsmedel som 
barnet/eleven inte tål? 

 

Hur snabbt kommer reaktionen?  

Tilläggsinformation till köket (Är det något mer vi behöver veta om ditt barns kost?) 
 

 
 Läkarintyg eller annat intyg från ex skolsköterska 

bifogat:      □ Ja              □ Nej 
          

 

 

 
 

Vid behov av ändringar i specialkosten ska ny ansökan fyllas i. 
 
 

 
 
 

Datum  Vårdnadshavares underskrift 
(om eleven är myndig: elevens underskrift)  Namnförtydligande 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                          Telefonnr/Mobilnr                                                                 Mailadress      

 
 
 

För barn i förskolan lämnas ansökan till förskolan. (Personal lämnar till köket) 
För elever lämnas ansökan till respektive mentor. (Mentor lämnar till köket) 
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