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             Anmälan om specialkost  
       i skolan  
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga    
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se  
 

Information om anmälan och intyg om specialkost 

Vänligen läs igenom nedanstående informationen innan du fyller i blanketten.  

Intyg om allergi vid nytt skolår 
Vid nytt skolår önskar vi att ni tar kontakt med aktuellt skolkök och lämnar ett nytt föräldraintyg. 
Har det inte blivit några ändringar av barnets allergi går det bra att kopiera gällande läkarintyg. 
Vid ändrade förhållanden, till exempel vid byte av klass, skola eller avdelning är vårdnadshavaren 
ansvarig att meddela det till köket. 

Laktosintolerans 
Ny forskning visar på att det är mycket ovanligt med laktosintolerans hos små barn under 6 år. Det 
är viktigt att ni uppsöker sjukvård och får rätt diagnos om ni misstänker någon form av allergi. 
Laktosfri dryck eller kost kräver dock inte att ni lämnar läkarintyg till köket. 

Mängd laktos: Fyll i intyget om barnet ska ha laktosfri dryck eller om även kosten bör vara 
laktosfri. Många barn klarar mjölken när den är tillagad. 

Tål i små mängder 
Ibland kan man äta små mängder av det man vanligtvis inte tål, till exempel paprika och lök i 
kryddblandningar. Det är viktigt att informera köket hur pass allvarlig barnets allergi är. 

Vegetarisk kost 
Vi har numera ett vegetariskt alternativ dagligen på alla våra skolor i Mörbylånga kommun. Går 
ert barn däremot i förskoleverksamhet och ni önskar vegetarisk kost dagligen så lämnar ni in ett 
föräldraintyg. 

Avvikande kost av kulturella skäl 
Om barnet går på förskola och ni önskar annat alternativ när vi serverar fläskkött på menyn lämnar 
ni in ett föräldraintyg till förskolans kök. Om barnet går i skola finns det alltid alternativ till 
dagens mat och inget intyg krävs. 

Inga önskekoster 
I Mörbylånga kommun erbjuder vi ingen önskekost. Alla specialkoster ska vara styrkta med 
läkarintyg. Kostenheten har krav på sig att tillgodose att alla barn får i sig näringsriktig lunch 
enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Det är svårt att fullfölja om vi plockar bort livsmedel ur 
barnens kost. Vår personal ska lägga fokus på att laga mat till de barn som har en uttalad allergi 
och blir sjuka vid fel kost. Diverse önskekoster från barn eller förälder kommer inte att tillgodoses. 

Vid sjukdom eller ledighet 

Vid sjukdom eller ledighet ska du ringa skolköket innan kl. 9.00 för att undvika att specialkost 
   tillagas och slängs. Aktuellt telefonnummer till köken finns på www.morbylanga.se/skolmat. Du 
   kan även ringa Servicecenter, tfn 0485-470 00 och be om att bli kopplad. 



2 av 2 

Kontaktuppgifter 

Barnet/Elevens namn: Datum: 

Förskola/Skola/Fritidshem: Avdelning/Klass: 

Vårdnadshavare 1: Telefon: E-post:

Vårdnadshavare 2: Telefon: E-post:

Mentor/Förskolepersonal: Telefon: E-post:

Specialkost vid födoämnesallergi 

Laktos/Laktosfri dryck 
Laktos/Laktosfri kost  
Ägg  
Fisk 
Fågel  
Citrusfrukter  
Mjölkprotein  

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

 Sojaprotein 
Gluten 
Rå tomat 
Rå morot 
Tål kokt tomat  
Tål kokt morot   
Annat livsmedel: 

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Viktig information vid allergi 

Allergi Symptom/reaktion Eventull akutbehandling

Intyget lämnas till: ansvarig personal i skolkök och ansvarig skolsköterska 

Vid frågor: Hör av dig till kostenheten, tfn 0485-471 42 

Hantering av personuppgifter 

Mörbylånga kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, även kallad 
GDPR. På kommunens hemsida finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter, 
www.morbylanga.se/personuppgifter. 

Vid allergi ska alltid intyget styrkas med ett 
läkarintyg (gäller ej laktos). Kosten ska vara 
ordinerad av läkare eller dietist. 

Nötter, jordnötter, sesamfrön och mandel 
förekommer inte i maten. Om barnet/eleven har en 
svår allergi mot detta är det ändå viktigt att den 
informationen fylls i. 
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