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Specialkost på Struktivskolan
Introduktion
Det här dokumentet beskriver våra rutiner runt specialkost för eleverna.

1

INLEDNING
Det är viktigt att vi ha bra koll på och tydliga rutiner i hur vi hanterar olika typer av
specialkost på skolan. Det kan få stora konsekvenser om elever får i sig mat som de
inte tål, men även om elever som inte kan äta den vanliga skolmaten äter för lite vid
lunchen och sedan får en sämre eftermiddag på tom mage.
Vi vill också att alla som är inblandade i att hantera specialkosten vet vad som förväntas av dem, så att inget faller mellan stolarna och vi kan vara så effektiva som
möjligt.
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SYFTE OCH MÅL

2.1

SYFTE
Syftet med den här planen är att beskriva våra rutiner så att alla inblandade vet vad
de ska göra.

2.2

MÅL

Vårt mål är att alla elever som äter specialkost ska vara trygga med att de får rätt
och tillräckligt med mat. Vi följer upp detta med korta enkäter till berörda elever och
deras vårdnadshavare i slutet av varje termin. Vi låter också köket och berörda pedagoger utvärdera hur specialkosten fungerat under terminen och justerar vid behov
våra rutiner.
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ROLLER OCH ANSVAR

3.1

KÖKSCHEF
•

Kökschefen ansvarar för kökets rutiner runt specialkosten fungerar väl.

•

Kökschefen uppdaterar löpande specialkostöversikten med ny information
under läsåret
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•

3.2

MENTOR/KLASSLÄRARE
•

3.3

Kökschefen tar emot och sorterar in alla läkarintyg, som kommer från vårdnadshavarna, i en pärm som finns på kontoret i köket.

Mentor/klasslärare ser till att eleverna i klassen med behov av specialkost
känner till rutinerna runt lunchen och stöttar vid behov eleven att hämta sin
mat.

ADMINISTRATIV CHEF
•

Administrativa chefen ser till att specialkostöversikten uppdateras inför varje
nytt läsår och tar fram ett nytt grundunderlag till kökschefen.
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RUTINER

4.1

NYTT LÄSÅR
Inför varje nytt läsår uppdaterar vi vår översikt av alla elever i behov av specialkost.
Vi informerar alla vårdnadshavare om våra rutiner och uppmanar de som har barn
med behov av specialkost att fylla i vårt webbformulär.
Vårdnadshavare, vars barn redan får specialkost sedan tidigare, får en särskild påminnelse att fylla i formuläret – eftersom vi vill att de bekräftar/uppdaterar sina barns
behov inför varje nytt läsår.

4.2

NYA ELEVER
När nya elever börjar på skolan eller om elever som redan går på skolan har/får behov av specialkost, fyller de i samma formulär som vid läsårsstarten och deras information läggs till i vår specialkostöversikt.

4.3

SÄRSKILT KÄNSLIGA ELEVER
Det finns elever vi behöver vara särskilt uppmärksamma på. Det kan handla om allvarliga allergier eller elever som får stora problem med sin skoldag om de inte fått i
sig tillräckligt med mat.
För att inte missa dessa elevers behov träffar elevhälsan all personal i köket varje ny
terminsstart och går igenom vad som gäller för dessa elever (en påminnelse kommer via Cyxel). Där förklarar man vad alla måste tänka på och visa också upp bilder
på eleverna, så att de blir lätta att känna igen. Vid behov bjuds även elevens mentor
eller någon från elevhälsan in för att berätta om särskilt speciella förutsättningar.

4.4

KÖKETS RUTINER
Tillagning
Specialkostmaten tillagas separat från annan mat
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Servering
Alla som arbetar i köket har fått utbildning i hur de ska hantera specialkosten, både
vad gäller säkerheten att hantera allergier och att möta elever i behov av särskilt
stöd. På kökets morgonmöten finns utrymme för att prata om hur man bäst kan möta
eleverna och kökschefen ser till att denna fråga återkommande tas upp.
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PRAKTISKA LÖSNINGAR
Specialkostöversikten
Översikten är konstruerad så att den information vårdnadshavarna lämnat via formuläret kan kopieras direkt in i översikten. På så sätt slipper vi att manuellt skriva in informationen och ökar sannolikheten att kontakt uppgifter blir helt rätt (kan var svårt
att tyda en handskriven text).
Känslig information
I enlighet med GDPR och annan hantering av skyddad information uppmanar vi
vårdnadshavare att inte fylla i känslig information i webbformuläret, utan istället
skicka denna information till oss i ett vanligt brev.
Årlig uppdatering av specialkostinformation
Vi vill att vårdnadshavarna uppdaterar informationen om elevernas behov av specialkost inför varje nytt läsår, eftersom förutsättningarna kan ha förändrats.
Intygspärmen
Vårdnadshavarna kan mejla eller skicka med vanlig post det läkarintyg som krävs för
att deras barn ska ha rätt till specialkost. Alla inkomna intyg lämnas till kökschefen
som samlar dessa i en pärm som placeras i kökets kontor.
Särskilt känsliga elever
De elever personalen i köket behöver ha särskild koll på (se ovan) har vi samlat
Individanpassad specialkost
En del elever har svårt att äta den vanliga maten och riskerar då att vara hungriga
hela eftermiddagen med alla negativa följder det kan få. Skolan kan då, i samråd
med EHT, erbjuda dessa elever att få äta en specialmeny, bestående av enklare
mat. Vårdnadshavare som anser att deras barn behöver en sådan lösning fyller i ett
särskilt webbformulär som skickas till elevhälsan för vidare behandling.

