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Specialkost till barn/elever kan tillhandahållas av framför allt medicinska skäl. Utbudet
av koster grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider samt resurser inom
måltidsverksamheten.

Information
Specialkoster delas in i två grupper Specialkost av medicinska skäl och specialkost av icke
medicinska skäl.
Specialkost av medicinska skäl tillhandahålls efter att en underskriven ansökan lämnats
till kökspersonalen. Vid ansökan om specialkost av medicinska skäl bör ett intyg från
läkare eller dietist finnas bifogat. Det är mycket viktigt att elever/barn med allergi eller
överkänslighet har en korrekt diagnos så att rätt livsmedel/måltid ges till eleven/barnet.
Medicinska skäl kan vara t.ex. glutenintolerans, laktosintolerans, diabetes eller allergier
mot vissa livsmedel (komjölksprotein, ägg, fisk, soja etc)
Specialkost av icke medicinska skäl tillhandahålls efter underskrift från vårdnadshavare.
Vi erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost, dvs. vegetarisk kost som inkluderar mjölk och ägg.
Vi erbjuder också kost utan fläskkött, nötkött, blodmat och inälvsmat. Vi erbjuder inte
halalkost, koshermat, ej heller koster som utgår från t.ex. ekologiskt odlad mat,
närproducerad mat eller olika dieter.

Ansökan
För att få specialkost ansöker vårdnadshavaren via blankett på webben
(www.vetlanda.se) I förskolan lämnas ansökningsblanketten till ansvarspedagog på
förskolan som förmedlar den till kökspersonalen eller till kökspersonalen direkt. I skolan
lämnas ansökningsblanketten till kökspersonalen. Personal kan ansöka om specialkost
på samma sätt som barn/elever.
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Villkor
För att få specialkost ska barnet/eleven äta samma specialkost i hemmet.
Vårdnadshavaren intygar detta genom att skriva under ansökningsblanketten.
Ansökan ska förnyas vid behov, om barnets/elevens behov av specialkost ändras ska en
ny ansökan så snabbt som möjligt lämnas in.
Observera att köket har noggranna rutiner för att garantera rätt mat till barnet/eleven,
utifrån vårdnadshavares ansökan. Därför är det mycket viktigt att meddela när det sker
förändringar av kosten för barnet/eleven.
Det är också viktigt att meddela köket om barn/elever som har specialkost är
frånvarande.

