Utbildningsförvaltningen

Ansök om plats i förskola eller fritidshem
Barn, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar samt barn som av
fysiska, psykiska eller sociala skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling,
har rätt till plats inom barnomsorgsverksamheten. Barn (1-5 år) till aktivt
arbetslösa (intyg krävs från arbetsförmedlingen) och till föräldralediga
har rätt till plats 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka, på tider som
beslutas av rektor. Barnet skall vara mellan 1 och 13 år och folkbokfört i
kommunen för att få barnomsorgsplats. Tid i kön kan tillgodoräknas
högst sex månader innan behov föreligger. Vi rekommenderar att du
väljer mer än ett alternativ på placering då det kan vara så att enheten
inte kan ta emot fler barn just nu.
I Landskrona Stad finns två typer av barnomsorg:
Förskola: erbjuder omsorg samt främjar barns utveckling och lärande
samtidigt som den är organiserad så att föräldrar kan förvärvsarbeta
eller studera.
Fritidshem: erbjuder sexåringar i förskoleklass (F-klass) och skolbarn en
meningsfull fritid samt stöd i sin utveckling medan föräldrarna
förvärvsarbetar eller studerar.
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1. Under rubriken ”Här behöver du inte logga in” hittar du Ansök om
Förskola/Fritidshem.

2. Nu får du upp ett ansökningsformulär i fem steg. Alla rubriker
med en * efterfrågar information som är obligatorisk.
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3. Här börjar du med att fylla i barnets personnummer och ditt eget
personnummer (sökande). Finns det en medsökande så skall
även hans/hennes personnummer fyllas i.
4. Läs igenom texten i formuläret.
5. Klicka på Fortsätt.
6. För att enkelt kunna ta kontakt med dig som sökande behöver vi
uppgifter om var vi kan nå dig. Här fyller du i kontaktuppgifter för
såväl platssökande som medsökande. Har du och eventuellt
medsökande en e-post adress är det bra om du fyller i den. På
så sätt kan du snabbt få alla bekräftelser via e-post.

7. När du fyllt i alla uppgifterna klickar du på Fortsätt.
8. Här fyller du i de generella uppgifter som gäller för barnets
samtliga ansökningsalternativ.
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Modersmål: Fyll i det språk ni talar dagligen i hemmet.
Grund för placering: Klicka på pilen och välj av vilken anledning
som du önskar plats på förskola/fritidshem.
Önskat placeringsdatum: Klicka i fältet och en kalender visas
där du kan välja månad och dag. Den dag du önskar placering
från skall även innefatt 14 dagars inskolning som du alltid betalar
avgift för.
Snitt tid per vecka: Här fyller du i det antal timmar som du tror
du kommer att behöva. När du sedan blir erbjuden en plats
kommer vi be dig lämna ett giltigt schema.
Barnet lämnas tidigast: Vet du redan nu när du tidigast kommer
att lämna ditt barn, fyll i det här.
Barnets hämtas senast: Vet du redan nu när du senast kommer
att hämta ditt barn, fyll i det här.
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Har ni gemensam vårdnad med bor inte på samma adress?:
Stämmer påståendet så klicka i rutan. Om ni har gemensam
vårdnad med inte bor på samma adress, uppge personuppgifter
om den andre vårdnadshavaren såsom personid, namn och
adress i rutan.
Övrig information som är viktig: Här kan du fylla i annan
information gällande din placering som du tycker är viktigt att vi
får veta.
9. Nu kommer alla dina uppgifter du matat in, sammanställas i ett
formulär. För att göra ansökningsalternativ går du längst ner på
sidan och klickar på ”Välj alternativ 1”. Du kan välja max 3
alternativ.
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10. Här fyller du i information gällande ditt önskemål.

Område: Här väljer du vilket område du önskar placera ditt barn.
Typ av barnomsorg:
Familjedaghem/Fritidshem/Förskola: Här får du ett urval av
just de enheter som finns i det område som du valt. Välj den
enhet där du önskar placering.
Behovsdatum: Fältet är förifyllt med det placeringsdatum som du
tidigare valt.
Särskild information gällande detta önskemål: skulle det vara
något som du vill att vi ska veta gällande just ditt önskemål så
kan du skriva det i fältet.
11. När du fyllt i alla uppgifter klicka på OK.
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12. Om du går längst ner på sidan ser du ditt önskemål om placering.
Vill du göra ytterligare ett alternativ så klicka på ”Välj
ansökningsalternativ 2”.

Vill du göra ytterligare ett ansökningsalternativ så klicka på ”Välj
ansökningsalternativ 3” efter det att du fyllt i ditt andra val om
placering.
13. När du är färdig med dina val klicka på Bekräfta.
14. Längst ner på sidan kan du läsa ”Din ansökan är nu registrerad”
– Läs igenom texten. Har du anmält en e-postadress till oss så
kommer du att få en kopia på din ansökan i din e-post. Vill du
anmäla fler barn i kö så klickar du på ”Registrera fler barn” om
inte, så klickar du på Avsluta.
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Bevaka erbjudande om plats
1. På Familjeportalen startsida i rutan som heter Logga in, skriver
du in ditt användarnamn och ditt lösenord. Tryck sedan på
”Logga in”.

2. I rutan Aktuellt kommer det att synas när du blivit erbjuden en
plats.

3. Klicka på barnets namn under rubriken Platserbjudande i rutan
Aktuellt.
4. Du besvarar erbjudandet genom att klicka på följande alternativ.
Godkänner du placeringen avslutas din plats i barnkön och dina
övriga val raderas. Klicka på Godkänn
Avböjer du platsen, klicka på Avböj.

