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Utbildningsförvaltningen

Information till vårdnadshavare vid behov av
specialkost
Om ditt barn är i behov av specialkost vill vi genom följande rutin säkerställa
att ditt barn får rätt kost. Restaurangerna tillhandahåller ett fullgott alternativ
till de som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten.
Du som vårdnadshavare ansvarar för att följande tre blanketter kommer in till
ditt barns förskola/skola vid behov av specialkost. Blanketterna hittar ni på
Landskrona stads hemsida under respektive skolform – under Blanketter.


Läkarintyg/Kostintyg med information om behov av specialkost



Blankett: Anmälan om specialkost av medicinska skäl



Blankett: Samtycke till personregister – specialkost

För att säkerställa att ditt barn får rätt specialkost registreras eleven i
Skolrestaurangernas kostprogram med för- och efternamn samt aktuell
specialkost. För ett sådant register krävs vårdnadshavares samtycke enligt
dataskyddsförordningen. Även ditt barns förskola/skola behöver kunna
upprätta en aktuell lista över de barn/elever som är i behov av specialkost för
beställningar av t.ex. utflyktsmat eller liknande.
OBS! Läkarintyget och anmälan om specialkost gäller tillsvidare om inte
annat framgår av läkarintyget eller till dess att ni som vårdnadshavare
lämnar in nya intyg till skolan. Det är du/ni som vårdnadshavare som har
ansvar för att informationen om ditt barns behov av specialkost är aktuellt.
Nya kompletta intyg (alla tre blanketter) måste lämnas in när ditt barn byter
skolform d.v.s. börjar förskolan, förskoleklass/grundskola eller gymnasiet
samt om ditt barn byter förskola/skola.
Om ditt barn av andra skäl än medicinska har behov av anpassad kost kontaktar
du som vårdnadshavare förskolechef/rektor på ditt barns förskola/skola för
vidare handläggning.
Om ditt barn är sjukt eller av annan anledning frånvarande från
förskolan/skolan måste anmälan göras till respektive tillagningskök för att
minska matsvinn och onödigt arbete för köken. Du som vårdnadshavare har
ansvar för att kontakta berört kök innan klockan 8:00 samt informera köket om
när barnet är åter i förskolan/skolan.
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Tillagningskök
Asmundtorpskolans kök 0418 -47 48 65
Asmundtorps skola/förskola
Härslövs skola/förskola
Sandåkerskolans kök 0418-47 49 89
Sandåkerskolan
Emiliaskolan/förskola
Tallskolan/förskola
Västervångskolans kök 0418-47 49 90
Västervångskolan
Albanoskolan
Eriksgårdens förskola
Glumslövs skola
Glumslöv förskola avd. Vattendroppar och Kottar, Solen, Månen, Vinden
Glumslöv förskolekök Hedebyvägen 0418-47 42 11
Avdelning Ärtan, Bönan, Fröet, Knoppar, Molnet, Vandrarna
Jörgensgårdens förskolekök 0418-47 49 09
Jörgensgårdens förskola
Lilla Dag & Natts förskola
Svarvarens förskolekök 0418-47 49 10
Svarvarens förskola
Kvarngårdens förskola
Dammhagskolans kök 0418-47 49 84
Dammhagskolan
Alléskolan
Lundegårdens förskola
Tegskiftets förskola
Junos förskola
Gymnasieskolan
Sandvångens förskolekök 0418-47 49 21
Sandvångens förskola
Seminarieskolans kök 0418-47 49 85
Seminarieskolan
Pilängskolan
Pilängsgårdens förskola
Tusenskönans skola/ förskola
Kulturförskolan Plantan
Sankt Olov sjös förskola
Karlslundsskolan
Resursskolan
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Vattentornets förskolekök 0418-47 43 58
Vattentornets förskola
Rockadens förskolekök 0418-47 41 48
Rockadens förskola
Hackebackens förskola
Svaneholmsgårdens förskolekök 0418-47 41 81
Svaneholmsgårdens förskola

