Kostinformation vid behov av specialkost

Norrköpings kommun
Barn och elever har rätt till skolmåltid under sin vistelse i förskola och skola och kan på grund av
medicinska skäl vara i behov av specialkost vid till exempel sjukdom, funktionsnedsättning eller
födoämnesallergi. Utöver specialkost erbjuds fläskfri kost och vegetarisk kost med mjölk och ägg.
Specifika dieter och önskekost serveras ej. Kost som innehåller nötter, jordnötter, mandel,
sesamfrön serveras inte i förskola och skola.
Vårdnadshavare ansvarar för att kökets personal har korrekta uppgifter vid behov av specialkost.
Vid andra behov kring kost hänvisas vårdnadshavare till kökets personal för dialog. Respektive kök
kan nås via kommunens växel tel. 011-15.00 00 eller på skolan.
Vårdnadshavare lämnar blanketten direkt till skolans expedition. Vårdnadshavare kontaktar kökets
personal senast kl. 08.30 vid sjuk- och friskanmälan och vid ledighet under terminen
telefonnummer 011-15 00 00.

Elevens uppgifter
Namn

Födelsedatum

Mobiltelefon elev

Skola

Klass

Mentor/klassföreståndare

Vårdnadshavare

Telefon dagtid

Vårdnadshavare

Telefon dagtid

Specialkost
☐ Komjölksproteinfri kost

☐ Äggfri kost

☐ Glutenfri kost

☐ Laktosfri kost

☐ Fläskfri kost

☐ Vegetarisk kost med mjölk och ägg

☐ Normalkost med laktosfri måltidsdryck, fil, yoghurt

☐ Sojaproteinfri kost

Hur reagerar ditt barn eller du vid intag av det födoämne ditt barn eller du inte tål?
Har ditt barn eller du akutläkemedel att tillgå vid överkänslighetsreaktion?
☐ Ja

☐ Nej

Underskrifter
Datum

Vårdnadshavare 1

Datum

Vårdnadshavare 2

Datum

Myndig elev

Skolan ansvarar för att blanketten lämnas till köket.

Behandling av personuppgifter
Norrköpings kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig och dina
vårdnadshavare, så som namn, födelsedatum telefonnummer samt behov av specialkost vid
t.ex. sjukdom, det vill säga hälsouppgifter. Syftet med behandlingen är för att kunna ge
barn och elever rätt specialkost under skoldagen och för att följa bestämmelserna som
reglerar din skolgång och skolplikt.
Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande
integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med verksamhetens
dokumenthanteringsplan. Vid gallring kan enligt lag vissa uppgifter skickas till Stadsarkivet
för arkivering.
Dina personuppgifter som vi behandlar delas med kommunstyrelsen/kostenheten och/eller
utbildningsnämnden. Vi kan behöva dela dem med en tredje part, om vi är skyldiga att göra
så enligt lag. Men vi kommer aldrig att föra över dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen/kostenheten eller utbildningsnämnden. Du har
rätt att kontakta oss om du vill:
• Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
• Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
• Begära överföring av uppgifter.
• Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
• Göra invändningar.
• Begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på utbildningskontoret@norrkoping.se.
Du kommer från den 25:e maj 2018 nå vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

