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Anmälan av avvikande kost
Barn/elev
Födelsedatum år-månad-dag

Efternamn

Tilltalsnamn
Postnummer

Gatuadress

Postort

Förskola/skola
Avdelning/klass

Förskolans/skolans namn

Förskola

Skola

Avvikande kost
Vegetarisk kost till barn i förskolan* (med mjölk och ägg) de dagar maten innehåller fläsk
Vegetarisk kost till barn i förskolan alla dagar* (med mjölk och ägg)
Specialkost av medicinska skäl (t.ex. allergi eller överkänslighet)
Aktuellt intyg utfärdat av leg. läkare eller leg. dietist ska lämnas tillsammans med anmälan av specialkost av medicinska skäl.
Anmälan av specialkost blir ett beslut när ni bifogar intyget.

För din information vill vi meddela att personuppgifterna används för att behandla ansökan.
Anmälan och eventuellt intyg kommer att förvaras säkert på aktuella kök (max 2 kök). Vi
kommer att använda oss av namnetiketter (barnets/elevens namn och typ av kost) för att märka
kantiner. Två år efter att specialkosten avslutats eller att barnet/eleven har slutat kommunal
förskola/skola makuleras anmälan och intyg. I framtiden kommer personuppgifter att hanteras i
kostdataprogrammet Mashie. Om du önskar ytterligare information om hur personuppgifterna
används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked angående detta.
Underskrift (vårdnadshavare)
Datum år-månad-dag

Namnteckning

Telefon, bostad

Telefon, arbete

Namnförtydligande
Mobiltelefon

E-post

Telefon till vårdnadshavare/anhörig i händelse av akut födoämnesreaktion
Namn

Telefon, bostad

Telefon, arbete

Mobiltelefon

Namn

Telefon, bostad

Telefon, arbete

Mobiltelefon

Övrig information till Måltidsservice

Vid sjukdom ska maten avbeställas av vårdnadshavare. Kontakta köket senast 07:30 den dag
maten inte ska ätas. Kom också ihåg att meddela senast 07:30 den dag maten ska ätas igen.
Denna anmälan ska lämnas till det aktuella köket. Information om Måltidsservice finns på
www.trelleborg.se/maltidsservice.
*Vegetarisk kost till elever i skolan behöver inte anmälas, då vi erbjuder denna kost som ett
alternativ till alla elever alla dagar.
Serviceförvaltningen
www.trelleborg.se/maltidsservice
E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se

Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg
Besöksadress: Östergatan 71
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-427 59
Org.nr: 212000-1199

