
  

 

 

NOTIFICATION OF A VEGETARIAN/CONVICTION-BASED DIET (RELIGIOUS/ETHICAL REASONS) 

 

The pupil's details: 

Full name 

Day care centre/school 

Group/class 

Diet: 

Select from the options below: 

vegetarian + milk + egg 

 vegetarian + milk + egg + fish 

 vegetarian + milk + egg + chicken 

 vegetarian + milk + egg + fish + chicken 

 vegan 

 no pork 

PLEASE NOTE! The food service does not serve foods that use ingredients containing components of blood 

PLEASE NOTE! Vegan diets always require commitment, and it is recommended to supplement the diet with vitamin D, 

vitamin B12 and iodine. Sufficient intake of other nutrients should also be assessed individually. Vegan children/young 

people and their families can get help and support in implementing their diets through school health care. 

Please report any absences from school meals: 
- to the day care centre, so that the day care centre personnel can inform the kitchen that prepares the meals 
- directly to the school’s kitchen personnel 

Date and guardian’s signature 

name in block letters 

(if the form is printed and sent by post, it must also be signed by hand) 
 
 
The filled-in form is to be returned to the day care centre manager/the class teacher or the class instructor, who is 
responsible for informing the person, who is responsible for the meal orders in the day care centre/school. 
 




    Saavutettavuusraportti


    		Tiedoston nimi: 

		Turun kaupunki erityisruokavalioilmoitus_EN_270622.pdf




    		Raportin luoja: 

		Gestranius Paula (pgestran), suunnittelija, paula.gestranius@turku.fi

		Yritys: 

		Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, Perusopetus




    [Henkilökohtaiset ja organisaatiotiedot otettu Ohjelman asetukset-> Henkilötiedot -valintaikkunasta]


    Yhteenveto


    Tarkistus ei löytänyt ongelmia tässä dokumentissa.


    		Tarvitaan manuaalinen tarkistus: 0

		Hyväksytty manuaalisesti: 2

		Epäonnistui manuaalisesti: 0

		Ohitettu: 1

		Hyväksytty: 29

		Epäonnistui: 0




    Yksityiskohtainen raportti

  
    		
                Dokumentti


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Saavutettavuuslupa		Hyväksytty		Saavutettavuuslupa asetettu

		Vain-kuva -PDF		Hyväksytty		Dokumentti ei ole vain kuvamuotoinen PDF

		Merkitty PDF		Hyväksytty		Dokumentti on varustettu tunnisteilla

		Looginen lukemisen järjestys		Hyväksytty manuaalisesti		Dokumentin rakenne mahdollistaa loogisen lukujärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksytty		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksytty		Dokumentin otsikko näytetään otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksytty		Kirjanmerkit suurissa asiakirjoissa

		Värin kontrasti		Hyväksytty manuaalisesti		Dokumentissa on sopiva värikontrasti

		
                Sivun sisältö


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Merkitty sisältö		Hyväksytty		Kaikki sivujen sisältö on merkitty

		Merkityt huomautukset		Hyväksytty		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksytty		Sarkainjärjestys on yhdenmukainen rakenteen järjestyksen kanssa

		Merkkien koodaus		Hyväksytty		Merkkikoodaus on luotettava

		Merkitty multimedia		Hyväksytty		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkkyminen		Hyväksytty		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Skriptit		Hyväksytty		Ei skriptejä, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksytty		Sivu ei vaadi ajoitettuja vastauksia

		Navigointilinkit		Hyväksytty		Navigointilinkit eivät ole toistuvia

		
                Lomakkeet


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Merkityt lomakekentät		Hyväksytty		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kentän kuvaukset		Hyväksytty		Kaikissa lomakekentissä on kuvaus

		
                Vaihtoehtoinen teksti


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksytty		Kuvat vaativat vaihtoehtoisen tekstin

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksytty		Vaihtoehtoinen teksti, jota ei koskaan lueta

		Liittyy sisältöön		Hyväksytty		Vaihtoehtoinen teksti on liitettävä johonkin sisältöön

		Piilottaa huomautukset		Hyväksytty		Vaihtoehtoisen tekstin ei tulisi piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vahtoehtoinen teksti		Hyväksytty		Elementit vaativat vaihtoehtoisen tekstin

		
                Taulukot


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksytty		TR: n on oltava Table, THead, TBody tai TFoot alielementti

		TH ja TD		Hyväksytty		TH ja TD pitää olla TR:n alielementteinä

		Otsikot		Hyväksytty		Taulukoissa on oltava otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksytty		Taulukoissa on oltava sama määrä sarakkeita jokaisella rivillä ja rivejä jokaisessa sarakkeessa

		Yhteenveto		Ohitettu		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		
                Luettelot


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelokohdat		Hyväksytty		Ll täytyy olla L:n alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksytty		Lbl ja LBody täytyy olla LI:n alielementtejä

		
                Otsikot


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen rakenne		Hyväksytty		Kelvollinen otsikkorakenne
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