
 

  Älvsbyn juni-17 
 
 

Blankett, rutiner och information vid behov av allergikost

  
Senast den 14 augusti 2017 vill vi ha in uppdaterad information kring allergier för just ditt barn. Även 

om vi vill ha in en ny blankett behöver det inte betyda att ni behöver ha förnyad kontakt med 

sjukvården, finns läkarintyg så är det okej. Däremot kommer vi, liksom andra kommuner, att kräva 

läkarintyg (kopia), undantaget när det rör sig om överkänslighet eller specialkost pga religiösa skäl.  

 

Vi kommer också att vilja ha en ny kontakt alternativ ny blankett en gång/år. Anledningen till att vi 

vill ha så pass täta uppföljningar är att det är vanligt förekommande att elever fortsätter att stå på 

allergikost fastän allergin växt bort eller något ändrats. Det är lätt att glömma bort att ta kontakt med 

köket, men vi vill uppmana er att göra det eftersom det är av största vikt att barnen/eleverna får rätt 

kost.  

 

From ht-17 är allergiblanketten uppdaterad, nytt är att om barnet/eleven endast dricker laktosfri 

mjölk (men äter vanlig kost) behöver detta ej anmälas. Köken har alltid några olika mjölkalternativ 

att erbjuda! 

 

Vid sjukdom och annan frånvaro vill vi att ni ringer och avbokar allergikosten. Detta kan göras 

antingen till tillagningsköket eller till respektive skolmatsal/förskolekök, telefonnr: 

 

Älvåkraköket   0929-171 60 

Parkskolans kök  0929-172 60 

Knut Lundmarkskolans kök 0929-174 20 

Vidselsskolans kök  0929-175 53 

Korsträsk skolkök  0929-175 04 

Vistträsk förskolekök  0929-175 42 

Timmersvansens kök  0929-170 27 

Pärlans kök    070-508 08 33 

Åsens kök   0929-171 44 

Västermalms kök  0929-171 73 

 

Vänligen notera detta: om en allergikost ej avbokats men inte heller konsumerats under 1 vecka, 

kommer köket att sluta tillaga denna tills ny kontakt tas.  

 

Skolsköterskornas roll som länk mellan elev/förälder och köket har upphört och de skriver inte längre 

intyg som har med allergi och/eller överkänslighet att göra. 

 

 

 

Tack för gott samarbete! 

 

/Åsa Skogqvist, kostchef tillsammans med kökens kockar. 

 

 



 

 
 

 
 

Barn/elev i behov av allergikost    

Vårdnadshavare fyller i blanketten och lämnar/skickar den till skolans/förskolans 

tillagningskök, se nedan.  

 

Älvåkraköket (inkl Park och KL samt Korsträsk/Vistträsk skola/förskola) 0929-171 60 

Vidsels skolkök (inkl Vidsels förskola)    0929-175 53 

Timmersvansens kök (inkl Pärlans förskola)   0929-170 27 

Åsens kök      0929-171 44 

Västermalms kök     0929-171 73 

 
Barnets namn och födelsenummer ______________________________________________________ 

 

Förskola/skola och årskurs/avd ________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares namn och mobilnr ____________________________________________________ 

 

OBS! Nytt from ht-17 är att om barnet/eleven endast dricker laktosfri mjölk (men äter vanlig kost) 

behöver detta ej anmälas. Köken har alltid några olika mjölkalternativ att erbjuda! 

 

Läkarintyg krävs om barnet är allergiskt och i behov av allergikost.  

Allergi: 

 Mjölkprotein  

 Sojaprotein 

 Gluten (skriv på raden nedan om barnet/eleven tål Oatlys havreprodukter i maten)   

 Ägg    

 Fisk      

 Annan födoämnesöverkänslighet, ange vilken/vilka allergener 

______________________________________________________ 
 

Vi behöver också veta om barnet löper risk för svår akut reaktion och då behöver akutmedicin.  

  (kryssa i rutan om så är fallet) 

 

Info______________________________________________________________________________ 
 

Läkarintyg krävs ej vid överkänslighet och religiösa skäl. 

Överkänslighet och religiösa skäl: 

 Laktos (mjölksocker) 

 Fläskkött 

 Inälvsmat 

 Blodmat 

 

 

--------------------------- --------------------------------------------------------- 

Datum  Vårdnadshavares underskrift 


