Alingsås Waldorfskoleförening
Annagården Waldorfförskola
Box 408 441 28 Alingsås

Linnéskolan
Fritidshemmet Linnéan

ANMÄLAN AV SPECIALKOST

Datum

Om ditt barn har någon form av födoämneskänslighet eller av etiska skäl är i behov av
specialkost, är det viktigt att informationen finns tydligt dokumenterad så att
vi i så stor utsträckning som möjligt kan tillgodose de olika behov som finns.
Denna blankett fyller du som förälder i inför varje läsår, eller då ditt barns behov
förändras, och lämnar den till förskolechef resp rektor. Vid förfrågan ska intyg
från läkare eller dietist lämnas.
Vad gäller skolelever önskar vi att vårdnadshavare
samtalar med skolsyster om barnets behov och om ev utredningar.
Om du vet att ditt barn på grund av allergi kan hamna i livshotande tillstånd,
vill vi att du omdelbart informerar förskolechef/rektor samt skolhälsovården.
Rektor/förskolechef lämnar vidare informationen till berörda medarbetare. Lappar
kommer att sättas upp i köket för att kökspersonalen skall ha en god överblick över
de olika behov som finns. Vi lagrar dock inte informationen digitalt.
Vi behöver få en ny ifylld blankett när ditt barn börjar hos oss, inför varje nytt läsår
(augusti) samt när ditt barns behov förändras. Meddela även om ditt barn inte längre
behöver specialkost!
Uppgifter om den person som är i behov av specialkost:
Namn (efternamn och förnamn):
Födelseår:
Verksamhet (skola-klass/fritids/förskola)
Vårdnadshavares namn:

Telefon:

e-post:

TÅL EJ/ KAN EJ ÄTA MAT SOM INNEHÅLLER sätt kryss vid aktuell föda
Då vi enbart serverar vegetarisk mat har ej köttprodukter tagits med i denna lista.
Vi undviker nötter och jordnötter i matlagningen, men vill ändå veta om ditt barn
är allergiskt mot detta, eftersom det kan hända att andra barn medför detta av misstag
nötter
gluten
mandel
sojaprotein
jordnötter
sojalecitin
kiwi
spannmål;sort:
sesamfrö
tomat
ägg
citrusfrukt
komjölksprotein
tomat
laktos; behov av helt laktosfri kost
chili, paprika
tål ej mjölk som dryck, men i mat
krydda; sort:
tål ej mjölk men yoghurt och fil
starkt kryddad mat
baljväxter (ärter, bönor)

lök

Annat:
Övriga upplysningar:
Jag samtycker till att information om mitt barns behov vad gäller maten anslås
synligt för medarbetare som handhar maten, t ex på lappar med förnamn i köket.
JA
NEJ
Ort och datum, vårdnadshavares underskrift

