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Rutin för specialkost inom skola och förskola 

Specialkost kan tillhandahållas till elever/barn/personal med livsmedelsallergier, intoleranser 

och medicinska skäl. För att tillhandahålla specialkost ska barnet/eleven/personalen äta 

samma specialkost i hemmet. 

Så här ansöker du om specialkost:  

• Ansök om specialkost via kommunens e-tjänster, https://minasidor.uppvidinge.se 

• Ansökan gäller för ett läsår i taget och måste förnyas inför varje hösttermin.  

• Personal signerar själva.  

• Ansökan måste förnyas om förändring sker i specialkosten. 

När ska du ansöka om specialkost? 

Ansökan görs så fort personen har fått en ordination eller kosten förändrats. 

Då det krävs planeringstid för kosten samt inköp och beställning av livsmedel kan köken 

inte garantera att specialkosten kan tillagas direkt efter ansökan. Under tiden kommer köken 

att laga anpassad mat till barnet/eleven/personalen i så god utsträckning som det är möjligt. 

Detta görs dock högst i två veckor om det är oklarheter i ansökan eller om läkarintyg inte har 

skickats in. 

Läkarintyg/medicinskt intyg 

Läkarintyg behövs då det föreligger medicinska skäl till specialkost, exempelvis allergi, 

intolerans eller annan överkänslighet. Det är vårdnadshavare som ansvarar för att ett 

läkarintyg lämnas in som är utfärdat av läkare, dietist, psykolog eller annan legitimerad 

vårdpersonal. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fminasidor.uppvidinge.se%2F&data=04%7C01%7Cannika.strom%40uppvidinge.se%7Ccae8919870654a3e71a608d90573d27b%7Cf4c06ba77fa7490da30dedbf07b388ca%7C0%7C0%7C637546817275405755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sSe9a8F8dZ5%2BwPRD2zBeyrx1m9ONqVYB01vSmLvjACA%3D&reserved=0
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Annan kost som erbjuds i skola/förskola: 

Elever/barn/personal som av religiösa/etiska skäl inte äter nöt-, fläsk- eller kycklingkött, kan 

äta minst ett av alternativen som serveras. De behöver inte ansöka om specialkost. 

Kost som inte erbjuds: 

Vi erbjuder inte halalkost, koshermat, vegankost eller kost som utgår från dieter, 

närproducerad mat eller ekologisk odlad mat. 

Vi serverar aldrig jordnötter, nötter, mandel eller sesam i våra skol- och 

förskoleverksamheter. 

Avbeställning  

• Om eleven/barnet/personalen är frånvarande, kontakta köket för att avbeställa 

specialkosten för att minska matsvinnet.  

• Om eleven/barnet/personalen inte har behov av specialkost längre meddela köket 

direkt.  

• Om specialkosten inte skulle avhämtas under två veckor kommer specialkosten 

avslutas av köket, också för att minska matsvinnet. Om behovet fortfarande finns 

måste en ny ansökan göras.  

 

 


