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Det här behöver du göra vid terminsstart
Nu startar en ny termin och du som är vårdnadshavare till barn i förskolan,
grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet behöver göra några saker för att ditt
barn ska få en bra termin i förskolan eller skolan.
1. Uppdatera dina kontaktuppgifter i e-tjänsten Kontaktuppgifter
Vi behöver ha rätt kontaktuppgifter till dig. Du behöver därför logga in i
e-tjänsten Kontaktuppgifter och uppdatera eller bekräfta dina
kontaktuppgifter. Det är viktigt att du loggar in och uppdaterar eller
bekräftar dina uppgifter så att din förskola eller skola kan komma i kontakt
med dig.
Här hittar du e-tjänsten: https://minasidor.norrkoping.se/minasidor
2. Godkänn låneavtal för digitalt verktyg (grundskolan och
gymnasiet)
För att ditt barn ska få låna en dator eller Ipad att använda i
undervisningen, så behöver du läsa och godkänna låneavtal för digitalt
verktyg. Det gör du genom att logga in i e-tjänsten Låneavtal digitalt
verktyg. Du som har barn i förskolan behöver inte göra detta.
Här hittar du e-tjänsten: https://minasidor.norrkoping.se/minasidor
3. Anmäl specialkost (vid behov)
Behöver ditt barn specialkost? Då behöver du logga in och anmäla det i etjänsten Specialkost.
Här hittar du e-tjänsten: https://minasidor.norrkoping.se/specialkost
4. Ansök om modersmålsundervisning (grundskolan vid behov)
Behöver ditt barn modersmålsundervisning? Ansök om
modersmålsundervisning i e-tjänsten Modersmålsundervisning.
Här hittar du e-tjänsten:
https://minasidor.norrkoping.se/modersmalsundervisning
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Läs mer om modersmålsundervisning i Norrköpings kommun och vad som krävs
för att ditt barn eller du själv ska få modersmålsundervisning.
https://www.norrkoping.se/skola-ochforskola/grundskola/modersmalsundervisning.html

Så här gör du
Logga in på minasidor.norrkoping.se, klicka på Mina sidor och logga in med
e-legitimation som till exempel BankID. När du loggat in ser du de e-tjänster som
du behöver hantera.

Behöver du ansöka om modersmålsundervisning eller specialkost? Då hittar du
dessa e-tjänster under rubriken ”Tjänster” i huvudmenyn.

Har du frågor eller behöver du hjälp?
Om du behöver hjälp att logga in eller göra dina ansökningar kan du höra av dig
till Kontaktcenter på telefon 011-15 00 00 eller besöka Kontaktcenter på
Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.
Se Kontaktcenters öppettider på kommunens hemsida:
www.norrkoping.se/kontaktcenterVill du veta mer om e-tjänsterna?
Läs mer på www.norrkoping.se/terminsstart

Vänliga hälsningar,
Norrköpings kommun

