Information kring registreringsblanketter

För att säkerställa & underlätta hanteringen vid specialkost samt individanpassad kost har nya
riktlinjer utarbetats i Olofströms kommun.
Det finns tre typer av registreringsblanketter på kommunens hemsida.
Dessa är ”registreringsblankett för specialkost”, ”registreringsblankett för individanpassad kost” samt
”registreringsblankett för vegetarisk kost i förskolan”.
Vårdnadshavare ansvarar för att blanketten ifylls, skrivs under och skickas till Koststrategen.
Koststrategen ser sedan till att blanketten registreras samt informerar rektor, skolsköterska och
berört kök vid specialkost samt individanpassad kost.
Vid specialkost & individanpassad kost krävs även intyg från läkare alt. dietist.
Nytt intyg skall lämnas årligen. Med undantag för celiaki, intolerans mot gluten som är livslångt.
För allvarliga allergier behövs träff med berörda, t ex skolsköterska, köket, koststrateg, dietist,
förälder och elev.
I förskolan och grundskolan följer registreringen med barnet under hela förskole- och
grundskoletiden under förutsättning att barnet stannar på samma förskola eller grundskola.
Vid byte av skola, ansvarar vårdnadshavaren för att ny registreringsblankett lämnas.
Om barnet/eleven återgår till normalkost skall vårdnadshavaren meddela koststrategen detta.
Ofullständiga blanketter registreras ej.
Rektor ansvarar för att lämna ut informationen om rutiner för registreringsblanketter i samband med
att nya elever/barn börjar. Rektor ansvarar också för att lämna informationen vidare till pedagog,
klasslärare, hemkunskapslärare och fritidspersonal.

Till lunch i skolan serveras varje dag 2 lunchalternativ.
Minst ett av alternativen är lakto-ovo vegetariskt.
Därför behövs ingen registrering för vegetarisk kost i skolan.

Joakim Nilsson
Koststrateg
Olofströms Kommun
0454-93109
joakim.nilsson@olofstrom.se

Registreringsblankett för specialkost
Personuppgifter
……………………………………………………….
Elevens/barnets för och efternamn

…………………………….
Personnr.( 6 siffror)

……………………………………………………….
Postadress

……………………………..
Postnummer och ort

………………………………………………………
Förskolans/Skolans namn

……………………………..
Avd/Klass

………………………………………………………
Målsmans namn

……………………………..
Telefon

………………………………………………………
Målsmans namn

……………………………..
Telefon

Ev. FOTO PÅ
BARN/ELEV

UPPGIFTER OM ALLERGI/SPECIALKOST
Gluten

Selleri

Senap

Laktos

Komjölkprotein

Lupin

Nötter/Mandel

Sesamfrö

Ärtprotein

Sulfit

Sojaprotein

Senap

Fisk

Blötdjur

Kräftdjur

Ägg

I vilken omfattning? …………………………………………..

Frukter

Vilka/i vilken omfattning? ………………………………….

Grönsaker

Vilka/I vilken omfattning? ………………………………….

Annan Livsmedelsallergi

Vilken? ……………………………………………………………….

Fortsätter på baksidan

Information om allergin
Sändes till
Symptom som uppträder vid förtäring: ……………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................

Om medicinering behövs, ange läkemedel och dosering: ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Övriga upplysningar: ……………………………………………………………………………………………………………….
(ex. ”jag äter vegetarisk kost)

Vid upphörande av specialkost åtar sig vårdnadshavare att meddela skola/kostenheten detta.

………………………………………………………………………………………………….
Datum och Målsmans underskrift:

Läkarintyg/Dietistintyg erfordras och sändes tillsammans med registreringsblanketten till:
Joakim Nilsson, Koststrateg, Kommunledningsförvaltningen, Box 302, 293 24 Olofström
Denna information vidarebefordras till berörda kök, skola och skolsköterska.
Ofullständiga blanketter registreras ej.
De personuppgifter som ni uppger på blanketten kommer att behandlas av Olofströms kommuns
kostenhet i enlighet med dataskyddsförordningen. Behandlingen sker utifrån allmänt intresse &
myndighetsutövning. Ändamålet med behandlingen är att säkerställa matsäkerhet samt behandla
önskemål om individuellt anpassad kost. Uppgifterna kan även komma att användas för statistik.
När ni undertecknar denna blankett godkänner ni att kostenheten har informationsutbyte med
aktuellt kök, skolpersonal samt elevhälsa.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen och dataskyddsombud är Matilda Frigård. På vår
hemsida https://olofstrom.se/personuppgifter kan du läsa mer om de rättigheter du som registrerad
har utifrån dataskyddsförordningen.
Dina personuppgifter gallras vid inaktualitet enligt kommunens dokumenthanteringsplan.

