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Till vårdnadshavare med barn 

i Neglinge Skola 

 

 

Information om skolmaten och specialkost 
 

I Neglinge skola serveras mat som är näringsberäknad och anpassad för barnen. Varje dag kan 

eleverna välja mellan två huvudrätter, varav en av rätterna är vegetarisk.  

 

För de elever som av olika anledningar inte kan äta den ordinarie kosten finns det möjlighet att få 

specialkost serverad. Specialkost kan erbjudas till elever med livsmedelsallergier och 

intoleranser eller till elever som på grund av andra medicinska skäl behöver anpassad kost.  

 

För att få specialkost på grund av födoämnesallergi och/eller andra medicinska skäl krävs 

ett intyg av legitimerad läkare samt en ifylld blankett för specialkost som finns att hämta på 

vår hemsida. Intyg vid födoämnesallergier och intoleranser utfärdas av behandlande legitimerad 

läkare (barnläkare eller husläkare). Blanketten lämnas tillsammans med intyg från legitimerad 

läkare till skolexpeditionen. Blanketten gäller så länge barnet går kvar i skolan. Vårdnadshavare 

ansvarar för att lämna in en ny blankett för det fall förändringar sker.  

 

För elever med annan etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet ska ett samarbete mellan eleven, 

skolpersonal och personal från skolrestaurangen upprättas för att tillgodose elevens behov. Denna 

mat ska kunna beställas i den utsträckning som behov föreligger och läkarintyg behöver inte lämnas 

in. Ansökan om specialkost av etniska, kulturella eller religiösa skäl görs av vårdnadshavare. Använd 

vår blankett för specialkost som finns att hämta på vår hemsida och lämna in till skolexpeditionen.  

 

Specialkost serveras endast till de barn som har lämnat in blankett tillsammans med intyg 

från behandlande legitimerad läkare för aktuell specialkost. Blanketten gäller tillsvidare, 

tills barnet slutar eller ny blankett lämnas in. Vårdnadshavare ansvar för att lämna in 

blankett samt meddela förändringar. 

 

Vid frågor, kontakta Sara Johansson, administrativ chef, 070-431 97 14 sara.johansson@nacka.se  

 

Med vänlig hälsning 

 

Skolledningen  
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