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Rutiner för specialkost i Sotenäs kommun  
 
Vi som arbetar inom Skol/förskoleköken har ambitionen att med hög kvalitet och  
största säkerhet; servera goda måltider. Om medicinska skäl finns serveras specialkost. I 
vårt ordinarie utbud inom skolan finns dagligen minst ett vegetariskt alternativ (lakto-ovo-
vegetariskt, dvs utan kött, fisk men med mjölk och ägg).  
 
För att säkerställa rutin kring specialkost används blankett som fylls i av vårdnadshavare. 
Medicinska skäl behöver styrkas med journalutdrag från hälso- och 
sjukvårdspersonal som behandlar barnet. Fyll i bifogad blankett med 
kontaktinformation samt information om ditt barns behov av specialkost och lämna till 
måltidspersonal samt personal i skola/förskola. Journalutdrag lämnas till tillagningsköket.  
 
Det kök som tillagar ert barns mat vill gärna ha en personlig kontakt med er. Observera att 
barnets klasslärare/förskolelärare/elevhälsa inte ansvarar för att viktig information når 
måltidspersonalen, utan du bör kontakta kök om det skulle ske några förändringar i ditt 
barns behov av specialkost.  
 
Vid önskemål om vegetarisk kost i skolan lämnas blankett in för att garantera att mat sparas 
till ditt barn utifall att denna rätt annars kan ta slut. Vid önskemål om vegetarisk kost i 
förskolan fylls blankett i för att vi ska kunna säkerställa att maten lagas och serveras.  
 
Blanketten kan inte användas för att få särskild mat enbart för att man inte tycker om den 
huvudrätt som erbjuds. Olika grönsaker/sallader, bröd, margarin och mjölk finns alltid att 
tillgå.  
 
Om barnet går i skolan och har särskilda behov kan särskild mat serveras om rektorn gör 
den bedömningen i samråd med vårdnadshavaren och elevhälsoteamet. Inget journalutdrag 
krävs. Vårdnadshavare får blankett av rektor och fyller i blankett för barn med särskilda 
behov och lämnar blankett till köket. 
 

Rutiner vid sjukdom  
För de som går i skolan vill vi att föräldrar eller eleven själv ringer och sjukanmäler  
frånvaron direkt till tillagningsköket och det är lika viktigt att friskanmäla eleven till köket 
så att inte någon blir utan lunch. För de barn som går på förskolan sjukanmäl ert barn som 
vanligt till förskolan och personalen i sin tur meddelar köket.  

Ni når tillagningsköken på dessa nummer: 

 
Sotenässkolan kök 0523- 66 46 17 

Lagar mat till Smögens skola, Smögens förskola, Valbergets förskola, Väjerns förskola. 

 

Hunnebo skolan kök 0523- 66 42 33 

Lagar mat till Bovalls skola/förskola. 

 

Hunnebo fsk kök 0523- 66 42 59 

 

Solhagens fsk kök 0523- 66 42 86  

Personuppgifterna i denna blankett registreras 

och sparas i kommunens dataregister enligt 

dataskyddsförordningen. 

För ytterligare information se kommunens 

hemsida. 

 


