
UTBILDNINGSKONTORET

Ansök till förskola 
och familjedaghem
Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola  
eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Manualen beskriver hur du gör för att ansöka utan att logga in i e-tjänsten. 
 
För att kunna ansöka behöver du ha ett svenskt personnummer och  
en e-postadress.

E-tjänsten hittar du på webben på adress forskola.norrkoping.se/pub

https://norrkoping.ist-asp.com/norrkopingpub/login.htm


Ansök till plats i förskola

Steg 1 

Klicka på rutan Sök Förskola.



Steg 2 - Sök efter en förskola 

Sök efter en förskola. 

Du kan söka på olika sätt. 

• Du kan söka på det område du bor i.

• Du kan söka på olika verksamheter,  
 till exempel förskola eller familjedaghem.

• Du kan välja att söka på bara kommunala  
 förskolor eller bara fristående förskolor.

• Du kan söka på en karta.

• Du kan söka på namnet på den förskola  
 du är intresserad av.

När du har fyllt i dina val klickar du på Sök. 

Om du inte gör någon sökning visas alla förskolor som finns. 



Ditt urval visas längst ner på samma sida.

Klicka på Lägg till för att välja en förskola. 
Du kan välja flera förskolor. Du får stå i kö  
till max 3 förskolor.

Klicka på Visa mer om du vill 
veta mer om en förskola.   

När du klickat på Visa mer  
får du upp en ruta. Här ser du 
förskolans adress.

Här finns också en länk till  
förskolans egen sida på  
www.norrkoping.se

Du kan se vem som är kö- 
ansvarig till den förskolan  
och hur du tar kontakt med  
den personen.

Steg 3 - Välj förskola



Steg 4 - Påbörja ansökan

När du gjort dina val klickar du på knappen Påbörja ansökan.



Steg 5 - Personnummer

Här fyller du i ditt personnummer och ditt barns personnummer.  
Du kan också fylla i personnummer för barnets andra vårdnadshavare.

Har du flera barn måste du göra flera ansökningar, en för varje barn. 

När du är färdig klickar du på Nästa.

Här fyller du i ditt personnummer.

Om ni är flera vårdnadshavare, fyller  
du i den andre vårdnadshavarens  
personnummer här. 

Här fyller du i ditt barns personnummer.

När du är färdig klickar du på Nästa.



Steg 6 - Dina kontaktuppgifter

Här skriver du in ditt/dina telefonnummer och din e-postadress. 

Du måste ha en e-postadress. All information om din ansökan kommer att 
skickas till dig på e-post.

När du är färdig klickar du på Nästa.

Här fyller du i numret till din hemtelefon.

Här fyller du i numret till din mobiltelefon.

Om du har en telefon på din arbetsplats 
som du själv använder fyller du i det  
numret här.

Här fyller du i din e-postadress. 
Du måste fylla i samma e-post-
adress i båda rutorna. När du är färdig klickar du på Nästa.



Steg 7 - Lägg dina förskolor i ordning

Välj förskola på genom att klicka på pilen i listan. 
Alternativ 1 är den förskola du helst vill ha.
Du måste välja minst en förskola. 
Du kan stå i kö till max tre förskolor.
När du är färdig klickar du på Nästa.

Klicka på pilen för att få upp de  
förskolor du valt. Välj den förskola  
du helst vill ha som Alternativ 1.

Om du har valt flera förskolor kan du 
lägga till dem som Alternativ 2 och 3. 
Lägg förskolorna i den ordning du  
helst vill ha.

När du är färdig klickar du på Nästa.



Steg 8 - Uppgifter för placering

Du skriver vilket datum du önskar att ditt barn ska få börja på förskolan.
Du ska ange varför du vill ha en förskoleplats. Välj på listpilen under  
Typ av placering.

Du ska välja vilket språk ni pratar hemma. (Barnets modersmål)

Här skriver du när du vill att ditt barn 
ska börja på förskolan.

Klicka på pilen och välj det alternativ 
som stämmer in på dig. 

Klicka på pilen och välj det språk ni 
pratar hemma. 



Steg 9 - Uppgifter för placering – Övriga frågor

Finns det syskon som redan går på en förskola eller i ett familjedaghem? 
Välj Ja eller Nej på listpilen.

Är du nyinflyttad i Norrköping? Skriv din nya adress i Norrköping i rutan. 
Skriv vilket datum ni flyttade in. 

Klicka på Nästa.

Klicka på pilen.  
Välj Ja om ditt barn har syskon som  
redan går på förskola i Norrköping.  
Välj Nej om du inte har barn som 
redan går på förskola i Norrköping.

Här skriver du din nya adress om du 
är ny i Norrköping. Skriv också vilker 
datum du flyttade hit.

När du är färdig klickar du på Nästa.



Steg 10 - Bekräfta ansökan

Läs igenom och se så allt stämmer. Du kan ändra om du  
klickar på pennan.

När allt stämmer klickar du på Bekräfta ansökan, längst ner på sidan.

När alla uppgifter stämmer klickar  
du på Bekräfta ansökan.

Här klickar du om du 
vill ändra något i din 
ansökan.



Steg 11 - Ansökan är skickad

Du får besked på din e-post.

Du som har e-legitimation eller Mobilt BankID kan logga in och följa  
ärendet på Min sida.


