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Rutiner vid behov av specialkost inom skolan
Det är vår ambition att med en god kvalitet och största säkerhet varje skoldag tillmötesgå
barn och ungdomars individuella behov av specialkost. Våra rutiner är till för att detta ska
fungera på bästa sätt. Denna specialkost gäller för elever som av medicinskt skäl behöver
en specialkost.
Föräldrar/vårdnadshavare är ansvariga för att information om att behov av specialkost ges
till skolsköterska och mentor/klasslärare. Skolsköterskan ansvarar för att intygen är korrekt
ifyllda. Formulär om behov av specialkost finns att hämta på Avesta kommuns hemsida och
på skolsköterskeexpeditionen.

Specialkost kan beställas på följande grunder:
Specialkoster tillagas till elever med livsmedelsallergier och medicinskt bedömda
livsmedelsöverkänslighet samt Neuropsykiatriskt funktionshinder. För att serveras
specialkost krävs att eleven har ett läkarintyg från legitimerad läkare.
Vegetarisk kost och avvikande kost av religiösa eller etiska skäl kräver inte läkarintyg,
däremot ett intyg från vårdnadshavare.

Ansökan
- Intyg lämnas av mentor/klasslärare på uppropsdagen.
- De ifyllda intyget lämnas till mentor/klasslärare som vidarebefordrar det till skolsköterska.
- Det ifyllda intyget lämnas av skolsköterskan efter genomgång till berörd personal som
skolrestaurangen, rektor, hemkunskapslärare.
- Uppdatering av aktuella specialkostintyg ska ske varje hösttermin för att undvika
kostavvikelser som inte är aktuella
-Vid skolbyte är vårdnadshavare ytterst ansvarig för att informationen förs över till den nya
förskolan/skolan.

20160310
Sjukdom/frånvaro
Vid sjukdom eller annan frånvaro meddelar vårdnadshavare skolrestaurangen senast
08.00 varje morgon per telefon. Detta för att mat inte skall behöva tillagas och kastas i
onödan.
Så snart eleven återvänder till skolan skall vårdnadshavare meddela Skolrestaurangen detta.
Annars är det risk för att det inte finns mat till eleven. Vid förändring under läsåret t ex vid
ändrad kost eller långvarig frånvaro informerar barnets vårdnadshavare kökansvarig/kökets
personal samt skolsköterska.
Om eleven missköter sin avvikande kost, tar kostpersonalen kontakt med skolsköterskan
som i sin tur tar kontakt med vederbörande elev och ev. målsman.
När du ska avboka en specialkost eller tala om när måltiden ska börja gälla igen.
ringer du till köket på din skola senast klockan 8.00 på morgonen, undantag Lunds skola
där du kan ringa mellan 9.00 -9.30.

By skola kök

64 59 93

Johan– Olovskolans kök

64 59 30

Fors skola kök

64 59 51

Krylbo/Åvestadal kök

64 52 32

Nordanö skolas kök

64 52 57

Lund skolas kök

64 53 71 Köket öppnar klockan 9.00

Karlbo skolas kök

64 52 36

Skogsbo skolas kök

64 52 50

Klockarskolans kök

64 52 52

Domarhagen/Karlfeldt kök

64 51 95

Bergsnäs skolas kök

64 52 52

Markusskolans kök

64 52 18

