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Regler gällande behovsanpassade måltider
Behovsanpassade måltider
Om du/ditt barn behöver anpassningar av måltiderna på grund av fysiska,
sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar, till
exempel neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller ätstörning, kan
du/ditt barn få behovsanpassade måltider. För att få behovsanpassad måltid
ska du lämna in en ansökan och behovet ska intygas av förskolans rektor,
skolans elevhälsogrupp eller av behandlande läkare eller dietist.
I förskolan görs alltid en individuell anpassning av måltiderna för barnet. För
skolelever med behovsanpassad måltid på grund av NPF erbjuds i första hand
en fast 5-dagars meny med alternativa maträtter. Förutom denna 5-dagars
meny är eleven med behovsanpassad måltid också alltid välkommen att äta av
maten som erbjuds i den vanliga serveringen. Om du/ditt barn behöver
ytterligare anpassning av lunch, frukost eller mellanmål kan det göras i
samråd med dig och/eller ditt barn, skolans elevhälsogrupp och ansvarig i
köket. Elevhälsogruppen eller förskolans rektor hjälper också till om du/ditt
barn behöver hjälp med anpassning av miljön där du/ditt barn äter.
Anpassade måltider av religiösa skäl
Om du/ditt barn behöver utesluta vissa livsmedel av religiösa skäl, är den
anpassade maträtten en vegetarisk maträtt.
Vegetarisk mat
Om du/ditt barn väljer att utesluta mat av animaliskt ursprung erbjuds
vegetarisk mat. När du ansöker framgår vilka typer av vegetarisk mat som
erbjuds.
Förutsättningar för att få en individuellt anpassad matsedel
Behovet ska vara inskickat till kostenheten via E-tjänsten "Behov av
specialkost". Det är vårdnadshavare eller myndig elev fyller i ansökan.
Ansökan gäller ett år i taget. Ny ansökan lämnas i god tid inför varje nytt
läsår – oavsett när under året den första ansökan skickades in. Även
avanmälan görs via E-tjänsten.
Vårdnadshavare ska kontakta köket på skolan vid barnets frånvaro.
Telefonnummer - se nästa sida.
Basmatsedel
De dagar ordinarie matsedel inte fungerar för eleven erbjuds en fast alternativ
meny enligt följande:
Måndag:
Köttbullar och makaroner
Tisdag:
Laxnuggets och potatis
Onsdag:
Varm korv och makaroner
Torsdag:
Stekt kyckling och ris
Fredag:
Köttfärssås och spagetti
Om någon av ovanstående rätter inte heller fungerar, finns det möjlighet att byta
till pannkaka eller potatisbullar.
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Telefonnummer till förskolorna/skolornas kök
Förskolor

Telefon

Regnbågen Övre

347 96

Regnbågen

34215

Ekorren

344 45

Kristallen

347 43

Stallgården

343 88

Stjärnsund

343 43

Svedjan

342 20

Tunet

343 95

Västerby förskola

346 35

Skolor (och förskolor)
Fyrklöverskolan

347 07

Garpenberg och Bikupan

344 90

Jonsboskolan och Fjärilen

344 39

Martin Koch

343 16

Smedby skola och förskola

347 13

Stureskolan

343 04

Vasaskolan

343 16

Vikmanshyttan och Björkbacken

344 75

Västerby skola

347 11

Enhetschefer:
Ewa Waller Kaustinen

346 33

Lena Romlin

342 71
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