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Information till vårdnadshavare

Specialkost i Eskilstuna kommun
I Eskilstuna kommun serveras ca 19 000 luncher dagligen till våra barn och ungdomar.
Måltiderna lagas i våra 72 kök och maten är lagad från grunden med fina råvaror och hög
andel KRAV-märkta och ekologiska livsmedel. Vår ambition är att uppfylla barn och
ungdomars individuella behov av specialkost.
I augusti 2017 tog barn- och utbildningsnämnden beslut om nya riktlinjer för Mat och måltider
i förskola och skola. Därför reviderar vi även rutinerna kring specialkost.
Specialkost av medicinska skäl
Behöver ditt barn specialkost av medicinska skäl (allergi, intolerans och överkänslighet) ska
du lämna en kopia av läkarintyg eller annat likvärdigt dokument, till exempel utdrag från
journal, som styrker detta och en specialkostblankett till köket, pedagog/mentor eller
skolsköterska på förskola eller skola.
Blanketten hittar du på eskilstuna.se/sjalvservice, skriv specialkost i sökfältet mitt på
sidan. Fyll i alla uppgifter så tydligt som möjligt, så det inte blir några missförstånd.
Behöver ditt barn specialkost på grund av till exempel autism eller andra neuropsykologiska
funktionsnedsättningar ska du lämna intyg från exempelvis arbetsterapeut, dietist som styrker detta.
Vid dessa specifika fall är det viktigt att du som vårdnadshavare håller en dialog med köket.
Specialkost av etiska och religiösa skäl
Behöver ditt barn specialkost av etiska och religiösa skäl ska specialkostblankett lämnas in till
köket, pedagog/mentor eller skolsköterska.
Blanketten hittar du på eskilstuna.se/sjalvservice, skriv specialkost i sökfältet mitt på
sidan. Fyll i alla uppgifter så tydligt som möjligt, så det inte blir några missförstånd.
Våra restauranger serverar inte koscher- eller halalslaktat kött. Barn och elever som efterfrågar
särskild kost av etiska och religiösa skäl ska erbjudas en komplett måltid, där fisk och
lakto-ovo vegetariska alternativ ger en komplett lunch.
Ny specialkostblankett varje nytt läsår
Överkänslighet kan växa bort och det är viktigt att uppdatera uppgifterna om ditt barns behov
av specialkost. Därför ska du som vårdnadshavare lämna in en ny specialkostblankett inför
varje nytt läsår.
Läkarintyget behöver bara förnyas om ditt barns hälsotillstånd förändras under hens tid i
skolan.
Meddela köket vid sjukdom och ledighet
Du som vårdnadshavare ansvarar för att köket på förskolan och skolan får information om ditt barn är
sjuk, ledig, byter förskola eller skola eller om hen av någon annan anledning inte längre behöver
specialkost.
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