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Specialkost erbjudas till barn/elever som är i behov av anpassad kost.  
Det kan bero på olika saker som livsmedels allergier, intoleranser, medicinsk 
överkänslighet eller annan sjukdom. Förutom det kan det även vara på grund av 
funktionsnedsättning, religion eller trosuppfattning. I kostenhetens handlingsplan för 
specialkost finns mer information om riktlinjer och hur vi jobbar med specialkost. 
 
För att vi ska kunna servera en säker specialkost till barnet/eleven behöver vi få 
information om individens behov. Det är viktigt att vi får in informationen varje läsår 
eller om det sker förändringar så att vi har uppdaterade listor. 
Informationen kan lämnas till skolhälsovården, pedago eller till köket. Vi har en 
blankett ”Intyg om specialkost” 
Vår ambition är att alla ska känna sig säkra när de äter hos oss!  
 
Delat ansvar 

Föräldrar 
● Ansvarar för att lämna in nödvändig information om barnets/elevens 

specialkost på blanketten ”Intyg om specialkost” eller formulär, till köket eller 
förskolepedagog, om barnet går i förskolan. Blanketten ska lämnas in en gång 
per år i samband med läsårsstart. 

● Vid ändring av kost meddela köket eller ansvarig förskolepedagog. 
● Vid sjukdom, ring till köket för att avanmäla att eleven inte kommer att äta 

idag. 
● Om behovet av specialkost upphör, informera köket eller förskolepedagog.  

Barnet/Eleven 
● Bör tidigt ha åldersadekvat kunskap och information om sin allergi, behandling 

och kost. 

Kostservice 
● Tillhandahåller en säker specialkost och näringsrik specialkost 
● Kostenheten tillsammans med förskolepedagog ansvarar för en säker 

kosthantering kring specialkoster vid servering. 

Kostenheten har speciella arbetsrutiner kring tillagning av specialkost samt arbetar 
enligt HACCP som är ett faro- och riskbaserat kontrollsystem, som säkerställer 
matens väg från grossist till slutkonsument.  

 

 

 



 
Specialkost inom skola och förskola 

2020 
 

 
Mentor/förskolepedagog 

● Pedagogerna inom förskola/familjedaghem ansvarar för att korrekt maträtt 
serveras till rätt barn. 

● Förskolepedagoger meddelar förändringar till köket vid ändringar av barnets 
kost. 

● Förvissa sig om symptom hos allergiska elever/barn. 
● Vid allergisk reaktion ansvarar mentor/förskolepedagog för eventuell 

medicinering till elev. 

Tillbuds- och skadeanmälan 
Om olyckan skulle vara framme finns det rutiner för hur personalen ska agera. Vi 
kontaktar alltid föräldrarna om misstanke finns att Ert barn skulle ha fått i sig en 
allergen som barnet är överkänslig mot.  

Det är viktigt att en tillbuds- och skadeanmälan görs för att vi ska kunna förhindra att 
liknande olyckor inträffar. Tillbuds- och skadeanmälningsblankett delas ut av köket 
eller hittas på vår hemsida, vid inträffat tillbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är alltid välkommen att höra av dig till köken eller kostchef  
om det skulle var något du undrar över. 

Kontaktuppgifter 
Haga Skolrestaurang 0534-19127 Fågelvägens kök 0534-19595  
Snörrums Skolrestaurang 0534-19144 Haga FSK kök 0534-19257 
Edsgärdets kök 0534-19187 Utsiktens kök 0534-19168 

 
Kostenheten  0534-19055 
 


