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Rutiner kring specialkost i förskola och skola!
!اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﺒﻊ ﺣﻮل اﻟﻐﺬاء اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ واﻟﻤﺪارس
Vårt mål är att servera god och näringsrik mat till alla barn och ungdomar
som går i förskolan och skolan i Marks kommun. Maten fyller en viktig
funktion för både inlärning och koncentration men är också en viktig del av
barnens hälsa. Du som förälder är välkommen att äta tillsammans med ditt
barn i skolrestaurangen. Vi bjuder på en lunch per läsår.

ھﺪﻓﻨﺎ ھﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺠﯿﺪ واﻟﻤﻐﺬي ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷطﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪرﺳﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ واﻟﻤﺪارﺳﺔ ﻓﻲ
 ﻧﺮﺣﺐ. وﻟﻜﻨﮫ أﯾﻀًﺎ ﺟﺰء ﻣﮭﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻷطﻔﺎل، ﯾﺆدي اﻟﻄﻌﺎم وظﯿﻔﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ.ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻣﺎرك
. ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪم وﺟﺒﺔ ﻏﺬاء ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ.ﺑﻚ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻊ طﻔﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
Följ gärna vårt arbete på: www.mark.se/invanare/barn-ochutbildning/maltider/ eller kontakta någon inom verksamheten om du har
frågor eller synpunkter.
www.mark.se/invanare/barn-och-utbildning/maltider/ ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺑﻜﻞ ﺳﺮور ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ

.أو ﻗﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺨﺺ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻚ ﺗﺴﺎؤﻻت أو آراء

För att öka säkerheten under tillagning och servering av olika specialkoster
finns en blankett för specialkost utarbetat. Blanketten hittar du på
www.mark.se/invanare/barn-och-utbildning/maltider/.

ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻄﮭﻲ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﺨﺎص ﯾﻮﺟﺪ ﻧﻤﻮذج ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﮫ ﻟﻠﻐﺬاء
.www.mark.se/invanare/barn-och-utbildning/maltider/  ﺗﺠﺪ اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ.اﻟﺨﺎص
Om ditt barn önskar vegetarisk kost, mat anpassad efter religion eller
laktoslåg mat kryssar du som vårdnadshavare för detta på blanketten för
specialkost och lämnar in till köket på respektive förskola/skola.

 ﻓﺘﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،إذا ﻛﺎن طﻔﻠﻚ ﯾﺮﯾﺪ ﺗﻨﺎول ﻏﺬاء ﻧﺒﺎﺗﻲ أو طﻌﺎم ﯾﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺪﯾﻦ أو ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻼﻛﺘﻮز
. اﻟﻤﺪرﺳﺔ/  ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﻐﺬاء اﻟﺨﺎص ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻣﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺒﺦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ،ﻛﺤﺎﺿﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ
Medicinska skäl som behöver styrkas:

:اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺰم إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ
Vid allergi eller födoämnesöverkänslighet samt mat anpassad efter särskilda
behov, såsom neuropsykiatrisk diagnos och/eller selektiv ätstörning, ska en
medicinsk bedömning vara gjord av sjukvården och styrkas med ett
journalutdrag. Fyll i samtliga uppgifter på blanketten. Blanketten samt
intyg/journalutdrag från sjukvården lämnas/skickas till skolsköterska när
eleven går i skola och till förskolechef när barnet går i förskola.

Skolsköterska/förskolechef lämnar vidare till respektive kök. Om kontakt
saknas med sjukvården, uppmanas vårdnadshavare att kontakta
vårdcentral där barnet är listad. Skolsköterskans roll är inte att styrka
behov av specialkost.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ أو ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻄﻌﺎم واﻷﻏﺬﯾﺔ اﻟﻤﻜﯿﻔﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻼﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ و
 /أو اﺿﻄﺮاب اﻷﻛﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ،ﯾﺠﺐ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ طﺒﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت
ﻣﻦ اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ .ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج .ﯾﺘﻢ إرﺳﺎل اﻟﺸﮭﺎدة/ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ/ﻣﻦ
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻤﺮﺿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺬھﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﺪﯾﺮ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺬھﺐ اﻟﻄﻔﻞ إﻟﻰ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ .ﺗﻘﻮم ﻣﻤﺮﺿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ/ﻣﺪﯾﺮة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺈرﺳﺎل ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺒﺦ اﻟﻤﻌﻨﻲ .إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك اﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ،ﻓﯿﺘﻢ ﻣﻨﺎﺷﺪة اﻟﺤﺎﺿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻄﻔﻞ .إﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ دور
ﻣﻤﺮﺿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أن ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﺨﺎص.
Vid ändrade förhållanden samt vid byte av förskola/skola ansvarar
vårdnadshavaren för att meddela köket. Viktigt att även meddela köket om
barnet/eleven är frånvarande, för att undvika att specialkost tilllagas och
inte äts upp.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻈﺮوف وﻋﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ  /اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ،ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺎﺿﻦ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ذﻟﻚ إﻟﻰ
اﻟﻤﻄﺒﺦ .ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أﯾﻀًﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻟﻤﻄﺒﺦ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ  /اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻏﺎﺋﺒًﺎ  ،ﻟﺘﺠﻨﺐ طﮭﻲ طﻌﺎم ﺧﺎص وﻋﺪم ﺗﻨﺎوﻟﮫ.
Måltidsservice i Marks kommun

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻣﺎرك.
!Välkommen till skolrestaurangen
ﻣﺮﺣﺒﺎ ً ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ!

Marks kommun

ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻣﺎرك
Postadress:

ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪ:

511 80 Kinna
Tfn växel:

ﺑﺪال اﻟﮭﺎﺗﻒ:

0320 21 70 00
Fax:

ﻓﺎﻛﺲ:

0320 100 91
Org nr:

رﻗﻢ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:

212000-1504

www.mark.se

