
policy för kostavvikelse
–orust waldorfskola 2022/2023–

tre alternativ till normalkost

Orust Waldorfskola erbjuder tre alternativ till normalkost: lakto-ovo vegetariskt kostval,

lakto-ovo vegetariskt med �sk och laktosfritt kostval.

Dessa ses inte som specialkost men behöver anmälas för varje nytt läsår för att skolköket ska

kunna beräkna behovet av vegetariska portioner, vegetariskt med �sk och laktosfria portioner.

Anmälan görs på Infomentor vid varje läsårs början.

specialkost

Specialkost betyder “kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd” (Socialstyrelsen).

Orsaken till specialkost behöver vila på medicinsk grund, vara utredd och konstaterad. Medicinskt

läkarintyg eller journalutdrag ska bifogas anmälan av kostavvikelse. Läkarintyget lämnas till

skolsyster.

Syftet med specialkost är att säkerställa att de som har medicinskt behov av specialkost har

tillgång till säker kost. Specialkost beviljas för ett läsår i taget.

Anmälan görs på Infomentor vid varje läsårs början och skolsyster kontaktar hemmet vid behov.

Elevhälsoteamet beviljar befogad specialkost. Skolsyster meddelar skolköket beviljad specialkost.

Utifrån elevens behov indelas eleven i den kostkategori som är lämplig i varje enskilt fall.

Skolköket ansvarar för säker tillagning, märkning och servering av beviljad specialkost.

Vårdnadshavare är skyldig att omgående meddela skolsyster förändring i elevens behov av

specialkost.

anpassad kost

Anpassad måltid betyder en avvikelse från normalkosten och/eller måltidssituationen och kan i

enskilda fall vara nödvändig för att eleven ska klara sin studiegång i skolan. Elevhälsoteamet
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fattar beslut om behov av anpassad måltid. Rektor ansvarar för anpassning av måltid för elev med

särskilt behov.

Överenskommelse om specialkost eller anpassad måltid bygger på ett förtroendefullt samarbete

mellan hem och skola med syftet att eleven ska klara sin studiegång.

Skolan beviljar inte specialkost grundat på livsstilsval eller andra enskilda önskemål. Vid önskan

om anpassad måltid på religiös eller etisk grund hänvisas eleven till lämplig kostkategori, t.ex.

vegetariskt alternativ, samt salladsbord. På salladsbordet serveras dagligen förutom rot- och

grönsaker även baljväxter, kokt säd eller potatis samt hårt bröd och måltidsfett.
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