Blankett gällande avvikande kost
Barnet/Elevens namn:

Personnummer:

Skola/Fritidshem/Förskola:

Datum:

Intyget lämnas till:
Måltidspersonalen på
förskola/skola.
Kopia lämnas till förskola/skola.

Klass/avdelning:

Vårdnadshavare:

E-mail och telefon:

Mentor/Förskolepersonal:

E-mail och telefon:

Barnet/eleven är överkänslig/allergisk mot (medicinskt underlag krävs)
Laktos
Gluten
Mjölkprotein
Fisk
Citrus
Annat, ange vad…………………

Ägg
Sojaprotein
Annan böna, ärta,
linser, vilken?................................
Rå tomat
Rå morot

Kryssa för de livsmedel som ska
uteslutas ur kosten.

Tål kokt tomat
Tål kokt morot

Avvikande kost som inte behöver styrkas med särskilt medicinskt
underlag
Kost utan fläskkött ( halalkött erbjuds inte )
Kost utan blodprotein
Vegetarisk kost (inklusive ägg och mjölk )
Individanpassad kost

Viktig information, ifylls alltid!
Symptom, reaktion:
………………………………………………………
………………………………………………………
Eventuell akutbehandling:

Övrigt:

………………………………………………………
………………………………………………………

Nötter, jordnötter, sesamfrön
och mandel förekommer inte i
maten och får heller inte medtas
till skolan.
Om barnet/eleven har en svår
allergi mot detta är det ändå
viktigt att informationen fylls i
under övrigt.
Jag samtycker till, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 10 kap, 1 §, att information/journalhandling
som rör mitt barns allergi eller intolerans får lämnas till berörd personal i Mariestads kommuns förskolor/skolor. Jag förstår
att informationen lämnas ut till berörd personal för att mitt barn ska få en god och säker kost samt för att personalen ska
kunna fullgöra sin verksamhet.

Underskrift vårdnadshavare/myndig elev

Underskrift vårdnadshavare/myndig elev

Namnförtydligande

Datum

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande

Datum

Information rörande dataskyddsförordningen:
Sektor utbildning i Mariestads kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas för att kunna administrera avvikande
kost. Den behandling av personuppgifter som sker görs med stöd av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att hanteras av
Sektor utbildning. Sektor utbildning hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och behåller inte
personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att behandlas tills de är inaktuella och därefter
arkiveras/gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden, bun@mariestad.se.
Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@mariestad.se
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om dataskyddsförordningen finns på mariestad.se under
Kommun och Politik/Trygghet och säkerhet/Behandling av personuppgifter

