
Sida 1 (1)Hälsoupplysning

Postadress Telefon 
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Till vårdnadshavare för 

För ditt barn kommer det under förskole- och skoltiden att finnas en elevmapp, där dokument som är av betydelse för barnets 
utveckling och inlärning, kommer att samlas. Elevmappen ska fungera som ett stöd för barn, lärare och föräldrar.  

Om det finns information om ditt barns hälsa som förskolan/skolan bör känna till ber vi dig fylla i denna hälsoupplysning. Denna 
kommer därefter att förvaras i elevmappen. Hanteras alltså inte som  sekretesshandling. 

Som vårdnadshavare väljer du själv vilken information om ditt barns hälsa som du vill lämna i denna hälsoupplysning. 
Uppgifter som lämnas direkt till skolsköterskan/skolläkaren hanteras liksom tidigare med sekretess, till skillnad från denna 
hälsoupplysning. 

  Jag väljer att lämna följande information om mitt barns hälsa till elevmappen (t ex allergi, astma, födoämnesallergi, specialkost, 
krampsjukdom, diabetes, hörselnedsättning, synnedsättning, defekt färgseende, medicinering under förskoletid/skoltid, övrigt)

Denna hälsoupplysning bör uppdateras varje år eller oftare vid behov. 
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Ifylld blankett lämnas/skickas till respektive förskola eller skola.
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