1(1)

Information om specialkost i Vansbro kommuns förskolor/skolor
Viktig information till vårdnadshavare angående specialkoster vid
födoämnesöverkänslighet eller allergi samt kost av religiösa eller etiska skäl.
Vi som arbetar inom kostverksamheten, strävar efter att skapa en trygg måltid för barn
och elever med allergier, födoämnesöverkänslighet eller vid andra behov av specialkost.
För att få anpassad mat så krävs ett intyg från vårdnadshavaren. Det är viktigt att
dessa intyg är uppdaterade, så därför krävs nya intyg vid varje läsårsstart, vid
förändrade behov eller byte av förskola/skola. Fyll i specialkostintyget så noggrant
som möjligt för att säkerställa att rätt mat tillagas och serveras till rätt person. Intyg
ska lämnas till köksansvarig på respektive kök.
Specialkost av medicinska skäl
Vid behov av specialkost på grund av medicinska skäl behövs ett påskrivet ”Intyg om
specialkost”. Intyg från läkare eller dietist som styrker allergi eller intolerans ska också
bifogas. ”Intyg om specialkost”finns att hämta på www.vansbro.kommun.se/specialkost .
Specialkost av religiösa eller etiska skäl
Vid behov av specialkost på grund av religiösa eller etiska skäl erbjuds vegetarisk kost.
Vårdnadshavares underskrift på blanketten räcker. Däremot har vi inte möjlighet att
erbjuda kost enligt halal eller koscher. ”Intyg om specialkost”finns att hämta på
www.vansbro.kommun.se/specialkost .

Kontaktlista kök
Smedbergsskolan kök

0281-75120
kost.smedbergsskolan@vansbro.se

Myrbacka skola kök

0281-75346
kost.myrbacka@vansbro.se
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Övrig information
Specialkostblanketten ska inte användas för att få särskild mat om man inte tycker om
den huvudrätt som erbjuds. Olika sallader samt bröd, smör, mjölk och vatten finns alltid
att tillgå.
Skulle det ske några förändringar i ditt barns dietbehov, så ska en ny specialkostblankett
fyllas i.
I köket uppdateras de listor som finns över specialkoster. Vid oklarheter kontaktas
vårdnadshavaren av köket.
Vårdnadshavaren ansvarar för att kontakta köket om eleven inte ska äta, exempelvis vid
sjukdom eller ledighet, samt meddela när eleven är tillbaka igen (gäller skolelever).
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