Policy angående specialkost vid Waldorfskolan samt Förskolan Viljan.
Specialkost serveras till barn vid Waldorfskolan/Viljan efter ansökan av föräldrar/vårdnadshavare.
Ansökan lämnas personligen till Köket och besvaras för att vara giltig.
Specialkost kan behövas på flera olika grunder.
Vid medicinska skäl kan en kontakt med läkare och/eller dietist vara nödvändigför att vara säker på
att rätt kost serveras. Ett intyg från läkare/dietist är till stor hjälp i dessa fall och bör bifogas ansökan.
(Exempel på medicinska skäl är tex laktos, mjölk eller glutenintolerans, samt allvarligare allergier)
Vid mindre allvarliga allergier behövs inget läkarintyg, men det är VIKTIGT att de allergiframkallande
ämnena är noga listade på intyget.
Ansökan om specialkost görs VARJE LÄSÅR inför höstterminen. Ett personligt möte där vi kan
diskutera och utvärdera är av stor vikt för att få till en så bra kost som möjligt.
Vid religiösa/etiska skäl görs en ansökan till köket, där föräldrar/vårdnadshavare noga måste lista
vilka livsmedel som berörs. Även här är ett personligt möte av vikt.
Vegetarisk mat räknas inte som specialkost, eftersom maten som serveras är till största del
vegetarisk, med detta menas lakto-ovo vegetarisk kost, där ägg och mejeriprodukter används. Men
en ansökan ska ändå lämnas in, för att underlätta vid beräkningar mm då kött/fiskalternativ serveras.
Veganmat betraktas som en specialkost.

Rutiner att beakta:
Har du som förälder/vårdnadshavare ett barn med specialkost måste du ringa köket och
meddela om ditt barn är sjukt samt friskanmäla. Telefon: 019/209084 från klockan 7.30! Vi
har ej möjlighet att läsa mail dagligen! Detta gäller även vid ledigheter av annan orsak.
Förändras behovet av specialkost under terminen bör detta meddelas köket och eventuellt
en ny ansökan göras.
Om kökspersonalen observerar att barn/elever med specialkost frångår de avtal som träffats
angående kosten tas kontakt med förälder/vårdnadshavare för samråd.
Köket ansvarar för att meddela skolsköterska, berörd personal på skolan/fritidshemmet
Björken/ Förskolan Viljan om specialkost för ditt barn.
Vid skolbyte är förälder/vårdnadshavare ansvariga för att kostinformationen förs över till
den nya skolan. Och avanmäls till vårt kök.
Har ni frågor och funderingar är ni alltid välkomna att kontakta köket på telnr: 019/209084.
Jag har tagit del av denna information och godkänner överenskommelsen
Namn:

