Instruktion ansöka om plats på förskola
Nedan följer instruktioner som hjälper dig med att fylla i ansökan till
förskoleplats.
Steg 1

Gå in på www.alvesta.se och tryck på Om kommunen och sedan E-tjänster och blanketter.

Steg 2

När du kommit in på sidan, välj kategorin Barn och utbildning och sedan
E-tjänst för barnomsorg.

Steg 3

Följande information/länk finns vid respektive siffra:
1. Om ditt barn har särskilda behov, du eller barnet har skyddad identitet eller
ofullständigt svenskt personnummer ska du inte göra ansökan om förskoleplats via etjänsten. Du ska då kontakta administratör för förskola och fritidshem. På denna länk
tar du del av Alvesta kommuns riktlinjer för förskola och fritidshem
2. Om du är folkbokförd i Alvesta kommun trycker du på denna länk och loggar in med
din e-legitimation för att gå vidare med din ansökan
3. Om du inte är folkbokförd i Alvesta kommun trycker du på denna länk för att gå
vidare med din ansökan

Steg 4

Här skriver du som vårdnadshavare in ditt personnummer och loggar in via din elegitimation.

Steg 5

När du har loggat in, klickar du på Ansökan till förskola

Steg 6

Här kan du filtrera fram förskolor som finns i ditt område. När du har valt område, klicka på
välj.

Steg 7

Därefter markerar du de tre förskolorna som du vill söka en plats på. Du måste göra tre val.
Klicka sedan på Påbörja ansökan.

Steg 8

Här ska du ange dina aktuella kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress.
Därefter klickar du på Fortsätt.

Steg 9

Här markerar du vilket barn som ansökan gäller för. Tryck sedan på Fortsätt.

Steg 10

¨
Här anger du medsökande vårdnadshavares personnummer (exempelvis för din partner) och
sedan klickar du på Fortsätt. Har du ingen medsökande vårdnadshavare trycker du på Ingen
medsökande

Steg 11

Nu ska du rangordna de förskolor som du valde tidigare. Den förskola som du helst vill ha en
plats på väljer du som Alternativ 1 och så vidare. Därefter klickar du på Fortsätt.

Steg 12

Här fyller du i:
- Önskat placeringsdatum, alltså när barnet ska börja på förskolan.
- Grund för placering, exempelvis arbete eller studier
- Omsorgstid per vecka, ungefär hur många timmar i veckan behöver barnet vara på
förskolan. Den behöver inte fyllas i exakt.
- Barnets modersmål
- Fakturamottagare, vem som ska ta emot fakturan.
Till vänster hittar du information om planeringsprocessen, allmän förskola och en
upprepning på Alvesta Kommuns riktlinjer.
Efter att du har fyllt i uppgifterna klickar du på Fortsätt

Steg 13

Här anger du eventuella syskon som finns placerade på den förskola som du söker plats på.
Sedan att du tagit del av och förstår Alvesta Kommuns riktlinjer för förskola och fritidshem.
Du måste också ange om barnet är i behov av särskilt stöd. Om så är fallet, avbryt ansökan
och kontakta administratör för förskola och fritidshem.
Slutligen anger du om du behöver hjälp av en tolk vid inskolningssamtal. När allt är besvarat
klickar du på Fortsätt. Om du glömmer att besvara en obligatorisk fråga kommer det
markeras enligt bilden och du kan inte gå vidare innan du har besvarat den.

Steg 14

Du får en sammanställning över ansökan som du gjort. Läs igenom noggrant så att
kontaktuppgifterna stämmer och tryck sedan på Bekräfta ansökan.

Steg 15

Vi har nu mottagit din ansökan!
Vill du se över din ansökan igen, hittar du den under Min sida, Mina ärenden.

