
 

Specialkost i skola och förskola 
Särskild kost av medicinska, religiösa eller etiska skäl 

Eleverna i Sävsjö kommuns skolor kan få annan kost än den som står angiven 
på matsedeln. Eftersom särskild kost kräver mer resurser av kostenhetens 
personal är det mycket viktigt att eleven äter av den avsedda/beställda kosten. 
 
Som vårdnadshavare eller myndig elev ansvarar ni över att särskild kost 
avbeställs till respektive kök vid frånvaro från skolan. Om skälet är medicinskt 
ska ansökan kompletteras med intyg ifrån läkare eller dietist. Alternativt kan 
intyg ersättas med underskrift från medicinskt ansvarig på talongen nedanför.  
 
För elev som önskar särskild kost ska nedanstående talong fyllas i och 
överlämnas till kostpersonal för en underskrift. För elev under 18 år krävs 
vårdnadshavarens underskrift. Ansökan av särskild kost prövas och förnyas 
vid behov. 
 

Ansökan om särskild kost i skolan 

Eleven/barnet 
 

För- och efternamnam 
 
Skola/förskola 
 
Telefon till elev/barn eller vårdnadshavare 
 

 

Följande kost önskas 
Beskriv vilken typ av specialkost som eleven/barnet behöver.  
 

 
 

 

Skäl till ansökan 
Beskriv anledningen till varför eleven/barnet behöver denna specialkost. 

 
 

 



Signatur 
Ansökan ska skrivas under av både personal från kostenheten och elev (över 18 år) eller vårdnadshavare.  

Signatur elev eller vårdnadshavare 
 
 
Namnförtydligande 
 
Datum 

 
Signatur personal kostenheten 
 
 
Namnförtydligande 
 
Datum 

 
 
Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 
De personuppgifter som lämnas i denna blankett registreras och lagras i vårt ärendehanteringssystem, med samtycke som laglig grund 
för behandlingen. Barn- och utbildningsnämnden, som är personuppgiftsansvarig, kommer att hantera uppgifterna i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Den registrerade har rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade, i vissa fall få uppgifter 
raderade samt i vissa fall få rättelse om något är felaktigt. Personuppgifterna överförs inte till tredje land och vi använder oss inte av ett 
automatiserat beslutsfattande.   
Läs mer på www.savsjo.se/personuppgifter eller ring Sävsjö kommuns växel på 0382-152 00.  
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