
Om att söka plats 
och gå på förskola 
i Köping

Utbildningsförvaltningen



Välkommen till förskolan och familjedaghemmen i Köping. 
Förskolan är till för barn mellan 1-5 år. Här får du information om 
hur det går till när du behöver plats på förskolan eller 
familjedaghemmet och det viktigaste att tänka på när du har fått 
en plats. 
För att få en plats på förskola eller  
familjedaghem behöver båda föräldrarna 
ha en sysselsättning. Det är till exempel 
arbete, studier eller inskrivna på arbets-
förmedlingen som arbetssökande eller 
etableringen. 

Du kan inte ha en plats på förskolan och 
samtidigt vara föräldraledig med det  
barnet. Däremot kan du vara föräldra- 
ledig med syskon och ha barnet på  
förskolan 15 timmar i veckan.  

Ansök om plats i god tid innan
Du behöver ställa ditt barn i kö till 
förskola. Ställ dig i kö i god tid innan 
du behöver plats. Det kan ta upp till fyra 
månder för att få en plats. I ansökan kan 
du ge tre önskemål om förskolor för ditt 
barn. Vilken förskola barnet får beror på 
var det finns lediga platser. 

Du ansöker via webben. När du ansöker 
om plats så ställer du dig även i kö. Du an-
söker genom vår e-tjänst som du hittar på 
www.koping.se eller besöker placerings-
enheten i kommunhuset på Nibblesback-
esvägen 17 så hjälper vi dig.

Lämna intyg på sysselsättning
När du söker plats behöver du lämna in 
ett intyg för din sysselsättning. Om ni är 
två föräldrar behöver båda lämna intyg 
för att vi ska erbjuda en plats. Intyg  
lämnar du till placeringsenheten på 
Nibblesbackesvägen 17. 

När du får ett erbjudande om plats
Vi skickar erbjudande om plats på för-
skola till den e-postadress som står i din 
ansökan. En påminnelse skickas även ut 
via post innan svarstiden har gått ut.  

Det är viktigt att du svarar ja eller nej på 
erbjudandet inom den svarstid som står i 
meddelandet. Får vi inget svar förlorar ni 
er plats i kön och måste då ställa barnet 
på kö på nytt. 

När du tackar ja till en plats
Förskolan kontaktar dig via telefon  
och bokar ett inskolningssamtal innan 
starten. På inskolningssamtalet infor-
merar förskolan om hur det går till när 
barnet precis börjar förskolan och hur 
mycket ni föräldrar behöver vara med 
under starten.  



Meddela din inkomst 
För att avgiften för platsen på förskolan 
ska bli rätt behöver du meddela båda för-
äldrarnas inkomst till placeringsenheten 
när ditt barn fått plats på förskola. 

När ditt barn börjar förskolan
Startdatum är när barnet börjar sin inskol-
ning. Inskolningen tar ca två veckor och 
då ska pappa eller mamma vara med 
barnet på förskolan.

Lägg in schema
När barnet har börjat på förskolan måste 
du som förälder lägga in de tider barnet 
ska komma till förskolan och gå hem. 
Förskolan behöver veta barnets tider i 
god tid. Du lägger in tiderna i e-tjänsten 
”Lämna & hämta”. Du hittar länken och 
instruktioner på www.koping.se/ 
e-tjanstforskola. I e-tjänsten loggar du in
med ditt Mobila Bank-id. Vänd dig till
placeringsenheten om du behöver hjälp.

Vid sjukdom eller ledighet
Det är viktigt att meddela förskolan när 
ditt barn är sjukt och inte kan komma. Du 
behöver även meddela när ni är lediga 
och inte kan komma till förskolan. 

Ni måste använda er plats
Det är viktigt att du använder barnets 
plats på förskola. Om du inte använder 
din plats och barnet inte kommer till för-
skolan på 30 dagar förlorar du platsen. 
Barnet får då inte längre gå på förskolan 
och du måste ställa barnet på kö igen. 

Det finns undantag vid exempelvis sjuk-
dom men då måste du meddela försko-
lan detta. Vid övriga anledningar kan du 
söka om dispens hos placeringsenheten 
eller hos förskolechefen. Har du frågor 
kan du vända dig till placeringsenheten. 



www.koping.se

Placeringsenheten 
Utbildningskontoret

Besöksadress Nibblesbackevägen 17, plan 2
Öppettider Måndag-fredag 8.00-16.00, 

helger och röda dagar stängt.

E-post placering@koping.se
Telefonnummer 0221-255 47
Telefontid måndag-fredag 10.00-12.00 

Välkommen att kontakta oss vid frågor kring placering på 
förskola eller familjedaghem
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