INTYG FÖR BARN/ELEVER MED BEHOV AV SPECIALKOST
Ifylld blankett lämnas till förskoleköket/skolrestaurangen samt kopia till kontaktlärare.
Vid längre frånvaro kontakta förskoleköket/skolrestaurangen.
Elevens namn

Gäller för läsåret

Födelsedatum

Skola under läsåret

Vårdnadshavarens namn

Klass under läsåret
Telefon bostad

Adress

Telefon arbetet

Postadress

Mobiltelefon vårdnadshavare

Specialkost/anpassad kost
☐ Specialkost/anpassad kost av medicinska skäl (se riktlinjer för specialkost)
Ange vilken: _________________________________________________________________________________________________
☐ Kostenheten har tagit del av utdrag ur sjukjournal/intyg (signatur Kostenheten):
☐ Specialkost av etniska/kulturella/religiösa skäl ___________________________________________________________________

Kryssa för vilket/vilka livsmedel som ska uteslutas ur maten
☐ Mjölkprotein
☐ Laktos
☐ Mjölk som dryck
☐ Gluten
☐ Fisk
☐ Skaldjur och blötdjur
☐ Ägg
☐ Fågel
☐ Sojaprotein
☐ Bönor/linser
☐ Ärtor
☐ Jordnötter/nötter/mandel
☐ Kokosnöt
☐ Lök
☐ Vitlök
☐ Selleri
☐ Svamp
☐ Sesamfrö
☐ Senap

☐ Citrusfrukter, vilken

Tomat
☐ Rå
☐ Tillagad

Kryssa för vilken vegetarisk
kost som önskas

_________________________
☐ Stenfrukt, vilken

Morot
☐ Rå
☐ Tillagad

_________________________
☐ Kärnfrukt, vilken

Paprika
☐ Rå
☐ Tillagad

☐ Vegetarisk kost
(vegetabilier + mjölkprod. +
ägg)
☐ Vegetarisk + fisk + fågel
☐ Vegetarisk + fisk
☐ Vegetarisk + fågel

_________________________
Övriga frukter eller bär:

Övriga grönsaker eller
rotfrukter:

_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

Kryssa för vilken kost som
önskas
☐ Fri från fläskkött
☐ Fri från blodprotein
☐ Fri från gelatin

Övrig information
☐ Diabetes

Övrig information till skolrestaurangen:

Viktigt! Vid förändring av specialkost fyll i ny blankett som lämnas till förskoleköket/skolrestaurangen samt kopia till
kontaktlärare/skolhälsan.
 Jag har tagit del av riktlinjer för specialkost och kommunens policy för behandling av personuppgifter. Jag ger mitt
tillstånd att ovanstående uppgifter får lämnas till berörd personal.

Datum: _____________________

_______________________________
Vårdnadshavare

_______________________________________
Namnförtydligande

_______________________________
Vårdnadshavare

_______________________________________
Namnförtydligande

Dina registrerade personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR
Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga ditt ärende.
Personuppgifterna behövs för att Upplands-Bro kommun ska kunna fatta beslut i ditt ärende. Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla
dina personuppgifter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med nämnden för de ändamål som
anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, exempelvis socialtjänsten, Polisen eller Försäkringskassan, förutsatt
att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgifterna kommer att sparas och gallras enligt kommunens riktlinjer för gallring- och arkivering enligt beslutad informationshanteringsplan.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
Upplands-Bro kommun, Utbildningsnämnden, 196 81 Kungsängen, telefon 08-581 690 00, eller via mejl utbildningsnamnden@upplands-bro.se ,
varefter din begäran kommer att prövas. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på www.upplands-bro.se/personuppgifter
Har du synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området,
adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-657 61 00.

