
   

Beställning av specialkost 

Beställning av specialkost gäller både vårdnadshavare, elever och 
personal på Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet 

Rutin för gymnasieskolorna i Trollhättan 
 
För att kunna säkerställa rätt framtagning, leverans samt 
uppgiftshantering av specialkost till elever och personal med olika 
specialkostbehov kommer ett digitalt system att gälla för beställning av 
specialkost i samtliga skolor i Trollhättan. 

 

För Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet innebär detta 
att vårdnadshavare, elever över 18 och personalen på skolan anmäler sin 
specialkost via en länk på webben. Behöver man hjälp kring sin anmälan 
går man till skolsköterska på skolan. 

 

Anmäl din specialkost här  
 

Information om ny rutin 
Vårdnadshavaren, elever och personal ska göra en helt ny digital 
beställning inför varje läsårsstart. Beställningen görs via 
Gymnasieskolornas hemsidor. 

 
 Beställningen av specialkost görs digitalt och med Mobilt BankID. 

https://minasidor.trollhattan.se/156


   
 Beställningsformuläret finns översatt till engelska. 

 
 Om förändring av specialkostbeställning sker under terminen, görs 

en helt ny beställning och markerar på den nya beställningen att 
det är FÖRÄNDRING. Detta för att centralköket ska kunna plocka 
bort den föregående inskickade beställningen. 

 
Om den inneliggande specialkostbeställningen ej längre ska gälla, görs 
avbokning av specialkost på samma sätt, via länk på hemsidan och 
med mobilt bankID. 

 
De vårdnadshavare, elever och personal som redan nu vet behovet av 
specialkost, gör beställningen redan i maj för kommande läsår. 

 
 Om vårdnadshavaren och elever har svårigheter att göra 

beställningen själv, ska skolsköterskan på respektive skola vara 
behjälplig. 

 
 Beställningen kommer att hanteras på centralköket i Trollhättans 

Stad. Vårdnadshavare, elever eller personal kommer få en 
återkoppling när beställningen tagits emot i centralköket. 

 
 I varje mottagningskök kommer det att finnas en funktionsbrevlåda 

där samordnare ser de beställningar som respektive skola har fått. 
 
I de fall den beställda specialkosten ej hämtas ut i skolrestaurangen, 
kommer ansvarig i skolrestaurangen efter 14 dagar info skolsköterskan 
som kontaktar vårdnadshavaren. Vid förändring av beställningen SKA 
VÅRDNADSHAVAREN gå in och meddela i beställningsformuläret vad 
ändringen innebär eller avsluta beställning. 

 
Detta är av största vikt då vi alla måste arbeta för att MINSKA ALLT 
MATSVINN. 

 
 
Ninni Hjalmarsson 
Enhetschef lokalvård & måltider 
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