
Allergibørn på Midtals Friskole 
 

Når en elev får konstateret allergi, eller hvis en elev med allergi begynder på Midtals Friskole:  

Forældrenes opgaver:  
o Informere klasselæreren om hvad eleven er allergisk over for, hvor alvorlig allergien er, og om 

hvordan skolen skal forholde sig hvis eleven alligevel bliver udsat for allergenet/allergenerne.   

 

o Medicin med tydeligt navn, anvendelse og dosering afleveres til klasselæreren og opbevares i det 

røde medicinskab ved siden af døren i lærerværelset.  

 

o Sammen med medicinen at aflevere et billede til skolens oversigt over behandlingskrævende 

allergibørn. 

 

o Forny medicinen ved udløbsdato. Ny medicin afleveres til klasselæreren.  

 

o Forklare eleven om allergien og lære ham/hende selv at være opmærksom på hvad han/hun skal 

passe på. 

 

o Hvis eleven har allergi eller intolerance mod fødemidler, skal forældrene aflevere fødemidler som 

eleven kan tåle til brug i skole/sfo. Fx laktosefrie mælkeprodukter.  

ALT mærkes tydeligt med elevens for- og efternavn.  

 

o Hvis der er arrangementer på skolen med spisning, fx kage, skal eleven selv medbringe tilsvarende 

fødemidler.  

 

o Hvis eleven er allergisk over for halm eller gran, gives klar besked om dette til klasselæreren før 

hver adventskransebinding. 

 

o Ved klasselærerskift sikre sig at den nye klasselærer er orienteret. 

 

Klasselærerens opgaver: 
o Lægge medicin i det røde medicinskab 

 

o Orientere på lærermøde (husk SFO) om elevens allergi, alvorlighed, medicin osv. og tjekke referatet 

om alt er ført til referat 

 

o Sørge for at elevens billede, navn, fødselsdato, allergi og medicin bliver påført en oversigt der 

hænger ved siden af medicinskabet.  

 

o I samarbejde med forældrene at sørge for at klassekammerater og deres forældre er orienteret om 

allergien og forholdsregler imod den. 

 

o For fødevareallergikere:  

o Advisere forældrene hvis skolen har planlagte arrangementer med spisning.  

o Have et lille depot af mad/slik som fødevareallergikere kan få i en spontan situation  

 

o Ved klasselærerskift videregive sin viden om elevens allergi til den nye klasselærer.  


