Ansökan om specialkost
Vid specialkost av medicinska skäl ska intyg bifogas.
Förskolan: Blanketten lämnas till förskolan, som informerar avdelningen och vidarebefordrar blanketten till kostenheten.
Skolan: Blanketten lämnas till mentor, som lämnar vidare till expedition. (Kök, rektor, ssk, lärarlag, fritids)
Inför varje läsårsstart och vid byte av förskola/skola ska vårdnadshavare lämna ny ansökan om specialkost.

BARN / ELEV

Namn

Personnummer

PLACERING

Förskola / Skola

Avdelning / Klass

SPECIALKOST
- AV MEDICINSKA
SKÄL

Vid allergi/födoämnesöverkänslighet bifogas intyg från behandlande
läkare. Vid behov av specialkost på grund av t.ex. neuropsykiatrisk
problematik bifogas intyg från behandlande läkare eller medicinska
elevhälsan.
Beskriv typ av allergi/födoämnesöverkänslighet i enlighet med läkarintyg
(specialkost erbjuds utifrån läkarintyg):

Allergi kan yttra sig i akut reaktion
Akutmedicin
Beskriv symtom och hur fort reaktionen kommer:
SPECIALKOST
- AV ANDRA SKÄL

Vegetarisk (lakto-ovo, det vill säga kan innehålla mjölk och ägg)
Fläskfri
Kost fri från blodprotein
Låglaktos
Vid laktosintolerans tolereras en viss mängd laktos. De allra flesta tål ett
dagligt intag av cirka 1 dl mjölk. Barnet erbjuds ett låglaktosalternativ vid
måltider där mer laktos ingår så som pannkakor, lasagne och
risgrynsgröt. Laktosfri mjölk erbjuds varje dag, men måltiderna är
planerade för att vara tillräckligt näringsrika utan mjölk som måltidsdryck.
OBS! Vid komjölksproteinallergi krävs läkarintyg.
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Personuppgiftshantering enligt GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter som du lämnat så som namn, födelsedatum,
telefonnummer samt behov av specialkost vid t.ex. sjukdom, det vill säga hälsouppgifter. Syftet med
behandlingen är för att kunna ge barn och elever rätt specialkost under skoldagen och för att följa
bestämmelserna som reglerar din skolgång och skolplikt.
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att fullgöra våra skyldigheter av allmänt intresse.
Dina uppgifter kommer att sparas under gällande läsår.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra enheter inom
bildningsförvaltningen i Hammarö kommun. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med
en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra
dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast
genom att kontakta oss på bin@hammaro.se.
Du når vårt dataskyddsombud via Kontaktcenter på 054-51 50 00. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen
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