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Bildningsförvaltningen FÖDOÄMNESÖVERKÄNSLIGHET 

663 21 SKOGHALL ELLER ANNAN SPECIALKOST 
bin@hammaro.se 

Om eleven har födoämnesallergi/överkänslighet och/eller annan specialkost som det är viktigt att 
känna till – fyll då i detta formulär och lämna till förskolechef/rektor. 

OBS! Denna blankett ska uppdateras inför varje ny hösttermin!
 Personuppgifter 
Barnets/elevens namn Födelsedatum 
Förskola/skola Avdelning/klass 
Vårdnadshavares namn Vårdnadshavares namn 
Adress Adress 
Telefon bostad Telefon arbete Telefon bostad Telefon arbete 
E-post E-post

Kryssa i aktuell ruta/rutor 
 Komjölksprotein  Ägg  Tomater - färska/ketchup
 Laktos – drickmjölk  Soja  Tomater – i maten 
 Laktos – mat  Nötter  Citrusfrukter 
 Gluten  Mandel  Diabeteskost 
 Fisk  Jordnötter  Vegetarisk kost 

Annankost/Övrigt: 

Medicin om barnet/eleven får ”fel mat”: 

Namnteckningar 
Ort och datum Ort och datum 
Vårdnadshavares namnteckning Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Information till rektor: kopia ska skickas till köksansvarig, skolsköterska och mentor samt
      i förekommande fall till pedagoger fritids/hemkunskap/elevens val.

De personuppgifter som du lämnat kommer att användas i Hammarö kommuns administration och andra åtgärder som behövs för 
att handlägga ärendet samt för framtida tillsyn och sammanställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan 
komma att samlas in för dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifter kan komma att lämnas till annan myndighet 
eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen. Registrerad har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan få veta om 
personuppgifter behandlats eller ej. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. 

Information om behandling lämnas av Hammarö kommun, telefon 054 51 50 00 

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 

Bankgiro 177-5642, org. nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se,  www.hammaro.se 
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