Ansöka eller säga upp plats i
förskola/fritidshem samt ändra inkomst
Du ansöker om plats på kommunal förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem med
vår e-tjänst förskola/fritidshem - se vår hemsida www.ostersund.se
Vi vill ha din ansökan helst sex månader innan du önskar platsen.
Utan att vara inloggad i e-tjänsten kan du ansöka om plats, men för att kunna ta del av
uppgifter om ditt barns placering behöver du ha e-legitimation (t ex bank-ID).
När du är inloggad registrerar du din e-postadress och kontrollerar/ändrar de uppgifter som
inte stämmer.
Som inloggad i e-tjänsten kan du också:
• ansöka om överflyttning till annan förskola/fritidshem
• säga upp ditt barns plats
• lägga in kontaktuppgifter
• lägga till eller ändra dina inkomstuppgifter (när din inkomst ändras, måste du meddela detta
i e-tjänsten).
Om du inte har möjlighet att göra din ansökan via vår hemsida,
kan du ansöka på blankett - kontakta
Kundcenter
063-143000
kundcenter@ostersund.se
Ansökan till fristående förskola görs till respektive fristående förskola (förutom förskolan
Emanuel, där ansökan hanteras av kommunen).
Vad händer efter att du gjort din ansökan?
När vi fått din ansökan får du en bekräftelse med e-post.
Ansöker du via blankett får du en skriftlig bekräftelse.
Så småningom erbjuds du plats utifrån den ordning (enligt ködatum) som vi fått din ansökan.
Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare.
Om fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna enligt barnets födelsedatum,
med äldre barn före de yngre.
I några områden i kommunen och på vissa förskolor kan det vissa tider på året vara svårare
att få förskoleplats. Du erbjuds då plats i annat område/på annan förskola än det som sökts.
Uppsägning av förskole-/fritidshemsplats
Platsen sägs upp skriftligen en månad före barnet ska sluta.
Uppsägningen görs i E-tjänst förskola/fritidshem eller på blankett,
som du får skickad till dig av vårt Kundcenter, 063-143000.

