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Intyg angående 
laktosintolerans

Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 

Barn och utbildningsförvaltningen

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. 
Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig 
eller ditt minderåriga barn. Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina 
personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens 
dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.

Namn

Personnummer

Härmed intygas att ovanstående elev har laktosintolerans och i skolan ska ha låglaktoskost.

Jag som vårdnadshavare ansvarar för att informera skolan om planerad frånvaro eller ändring av kosten, för att inte specialkost ska 
tillagas i onödan.

Låglaktoskost ska serveras under en försöksperiod från

Datum Datum

till

(Om din primärvårdsläkare rekommenderat en prövotid för att se om laktosintolerans finns brukar detta vara 2 veckor, varefter man 
bör prova vanlig kost igen.)

Datum

Låglaktoskost ska serveras från och framöver eftersom mitt barn fått den rekommendationen via min  primärvårdsläkare.
Underskrift vårdnashavare Ort Datum

Intyget ska lämnas till skolsköterskan, som vidarebefordrar till skolrestaurangens personal.

Plats för foto 
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