Ändra en förskoleansökan
1. Logga in
Börja med att gå in på Självservice Barn och utbildning (https://ekero.ist-asp.com/)
och logga in med dina inloggningsuppgifter.
Gå till ”Mina sidor” och välj ”Mina ärenden”. Där kommer alla aktuella ärenden upp, välj
därefter din köansökan.

2. Klicka sedan på ”Ändra ansökan”.

3. Rangordna dina alternativ
 För att ändra prioriteringsordning i ansökan för de valda enheterna, klickar du ner
alternativen i rullistan och flyttar runt tills du blir nöjd. Ditt ködatum kommer att
behållas om du bara ändrar i rangordningen.
 För att lägga till fler enheter i ansökan klickar du på Ändra alternativ. Ditt ködatum
kommer inte påverkas för de enheter du redan ansökt. De nya enheterna får nytt
(dagens) ködatum.
 För att ta bort valda enheter ur ansökan, klickar du på alternativet och väljer ”välj
bland dina alternativ” i rullistan. Ditt ködatum kommer inte att påverkas för de
kvarstående alternativen vid borttagning av enheter.
 Om du vill ändra önskat startdatum klickar du på Fortsätt och gör det under nästa
steg. Det går inte att ändra önskat startdatum om du redan har fått ett erbjudande.

4. Ändra dina alternativ
Sök i utbudet efter förskolor/pedagogisk omsorg som du är intresserad av att ditt barn ska
gå i. För att välja, klicka på Lägg till, för att få mer information om förskolorna klicka på ”visa
mer”. Eller gå in på enheternas hemsidor för att läsa mer. Dina val kommer att synas i
högerkanten. För att hitta fler alternativ så klicka på ”Nästa sida”
När du är klar med dina val klicka på Fortsätt för att komma tillbaka till ändringen av
ansökan.

5. Rangordna dina alternativ efter att du har valt till flera enheter
Lägg till den nyvalda enheten som ett alternativ genom att klicka ner rullistan.
Gå sedan vidare genom att klicka på Fortsätt.

6. Önskat placeringsdatum och övriga frågor
Här har du tillfälle att ändra önskat placeringsdatum.
Det går inte om ett erbjudande redan har skickats från enheten.
Klicka sedan Fortsätt.

7. Bekräfta dina ändringar – för att dina ändringar ska bli uppdaterade
Ingenting händer med din ansökan om du inte bekräftar dina ändringar.
Se över att allt stämmer med ansökan och klicka därefter Bekräfta ansökan.
Hur påverkas mitt ansökningsdatum (kötid) vid ändring av köansökan?
 Ändra prioriteringsordning i ansökan
Ditt ködatum kommer att behållas om du bara ändrar i rangordningen.
 Ta bort valda enheter i ansökan,
Ditt ködatum för de kvarstående enheterna kommer inte att påverkas vid
borttagning av enheter från din ansökan.
 Lägga till fler enheter i ansökan
Ditt ködatum kommer inte påverkas för de enheter du redan ansökt plats hos.
De nya enheterna får egna ködatum.
För ansökan vi precis har gjort i manualen blir ködatum följande:
Kyrkan
Birka
Adelsö
Brunna

2016-08-28
2016-08-28
2016-08-28
2016-11-11

