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Handbok i att ansöka om plats i förskola eller 
fritidshem 

 

Du kan ansöka om en plats utan att vara inloggad. Om du har loggat in med hjälp av BankID, så 

följer du också denna handbok, men din familjs personuppgifter finns då redan i systemet.  

 Klicka först på ”Förskola” eller ”Fritidshem”. 

 

 

  

Barn- och utbildningsförvaltningen 



Handbok i att ansöka om plats i förskola eller fritidshem 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

2 

  

Välj bland utbudet 

Här kan du nu bläddra efter de olika förskolorna och fritidshemmen i kommunen och läsa mer om 

dem. Under rubriken Alternativ trycker du ”Lägg till” på de enheter du önskar. Dessa hamnar då i 

en lista som du väljer från senare i ansökan. Klicka sedan på knappen ”Påbörja ansökan”. 

Observera! 

Om vårdnadshavarna inte bor ihop och behöver varsin placering i förskola eller fritidshem, ber vi 

er att kontakta respektive expedition. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på "Visa mer" 

vid respektive förskola/fritidshem i utbudet.  
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Ange sökande, barn samt ev. medsökande 

På nästa sida skriver du in ditt eget personnummer med 10 siffror och ditt barns personnummer 

samt eventuellt medsökande. Uppgifterna finns redan om du har loggat in.  

Om du har skyddade uppgifter eller saknar svenskt personnummer ber vi dig kontakta 

expeditionerna för att göra en ansökan. Kontaktuppgifter hittar du under respektive 

förskola/fritidshem eller på kommunens hemsida. 

Klicka därefter på ”Nästa”. 
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Ange dina aktuella kontaktuppgifter 

På följande sida fyller du i dina adress- och kontaktuppgifter. Telefonnummer och e-postadress är 

obligatoriska uppgifter. Klicka sedan på ”Nästa”. 
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Välj alternativ utifrån dina alternativ 

På nästa sida väljer du vilken enhet som du önskar att ditt barn ska placeras på. Du kan ange upp 

till tre alternativ. När du är klar, klicka på ”Nästa”. 
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Övriga uppgifter 

Här fyller du ifrån vilket datum du önskar plats i förskola (inklusive 2 veckors inskolning) eller 

fritidshem. När du klickar i rutan, så kommer kalendern upp. Välj även anledningen till behovet av 

placeringen under ”Grund för placering”. Slutligen väljer du barnets modersmål. Sedan klickar du 

dig vidare på ”Nästa”. 

 

 

På nästa sida kan du lämna ett 

meddelande till de som ska hantera din 

ansökan. Här anger du om det finns 

syskon på samma enhet eller om det 

finns särskilda behov. Klicka sedan på 

”Nästa” 
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Bekräfta ansökan 

Du kommer nu till sista sidan för din ansökan.  

Titta igenom den och är den ok så klickar på ”Bekräfta ansökan” Du får då beskedet att ansökan 

är skickad vidare för godkännande. När ansökan är godkänd kommer du att få ett meddelande om 

detta. Genom att logga in kan du se hur det går med din ansökan om plats för ditt barn.  

När du får ett erbjudande om plats loggar du in och besvarar det i systemet. Accepterar du 

platserbjudandet så får du samtidigt frågan om aktuell inkomst och schema.  

 

Har du frågor kring ansökan kan du kontakta expeditionen på Astrid Lindgrens skola eller 

Vimarskolan. Kontaktuppgifter hittar du på sidan med utbudet eller på kommunens hemsida. 


