Ansöka till förskola och fritidshem/klubben
1. Börja med att gå in på e-tjänsten förskola och fritidshem/klubben
www.nykvarn.se/barnomsorg. Klicka på fliken Förskola alternativt
Fritidshem/klubben. Du kan göra en ansökan utan att logga in.
2. Välj bland våra alternativ.
Sök i utbudet efter de förskolor/fritidshem som du är intresserad av att ditt barn ska gå i.
För att välja, klicka på Välj, för att få mer information om förskolorna/fritidshemmen
klicka på Visa mer. Dina val kommer att synas i högerkant. Gå sedan vidare i ansökan
genom att klicka på Påbörja ansökan.

3. Ange personnummer på dig som sökande, barnet och eventuellt medsökande.
OBS! Hela personnumret måste anges, dvs. ååååmmdd-nnnn.
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4. Fyll i dina kontaktuppgifter.
Det är viktigt att du registrerar e-postadress och mobiltelefon eftersom vi
kommer att skicka ut information, så som placeringserbjudanden, till dig direkt
från systemet. Klicka på Fortsätt.
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5. Ange barnets namn och klicka på Fortsätt.

6. Här rangordnar du de enheter du valde i steg 2. Om du har missat någon enhet
så klickar du på Ändra alternativ, du kommer du tillbaka till steg 2 och kan där
ändra dina val. Efter eventuell ändring så måste du klicka på Fortsätt så
kommer du tillbaka till denna sida. Du ska välja minst ett alternativ och max tre.
När du har rangornat dina alternativ klickar du på Fortsätt.

7. Här fyller du i övriga uppgifter. Du kan klicka på Välj datum för att enkelt
kunna välja Önskat placeringsdatum, då kommer det upp en kalender som du
kan klicka i.
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Om ditt barns modersmål saknas i rullisten så kontakta Kundcenter tfn 08-555 010 00, epost kundcenter@nykvarn.se.
Klicka på Fortsätt för att gå vidare i ansökan.

8. Gå igenom och kontrollera att du har lämnat rätt uppgifter och att rätt enhet är
vald. Om du vill göra några ändringar så kan du klicka på Ändra uppgifter.
OBS! Om du klickar på Ändra uppgifter så kan du behöva göra om vissa steg i
ansökan.
Klicka på Bekräfta ansökan.

Sida 4 av 5

9. Din ansökan har mottagits och kommer att behandlas av en handläggare. För
att kunna följa ditt ärende och svara på placeringserbjudanden behöver du en elegitimation. Information hittar du på www.elegitimation.se.
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