Barnomsorgswebben
Gå in på Melleruds kommuns hemsida – www.mellerud.se
Välj sedan: Skola och barnomsorg / Förskola / Ansök ändra och säg upp förskoleplats
För att ni ska få starta inskolning på det datum som ni har fått i placeringserbjudandet måste ni
aktivt svara och tacka ja till platsen.
Detta gör ni enklast via barnomsorgswebben. Med detta brev får ni en inloggningskod till er
egen sida på webben. Spara koden – den kommer att behövas vid fler tillfällen.
Tackar ni ja till placeringserbjudandet ska ni även registrera inkomstuppgift och barnets
schematider på barnomsorgswebben. Placering kan inte starta förrän dessa uppgifter
inkommit.
Det går också att tacka ja genom att kryssa i placeringserbjudandet och skicka tillbaka brevet
med er underskrift.
På barnomsorgswebben kan du:
•
•
•
•
•
•

registrera samt ändra ditt/dina barns scheman – måste göras en vecka före ny
schemaperiod
ändra familjens inkomstuppgifter för rätt barnomsorgsavgift
avsluta placering på förskola och fritids (en månads uppsägningstid)
göra avgiftsberäkning
se statistik på tidigare gjorda ändringar
göra ny ansökan om barnomsorgsplats

Du som inte har tillgång till dator kan göra dina ändringar på en dator som finns tillgänglig på
Medborgarkontoret, Storgatan 13 eller på kommunbiblioteket. Dina registreringar går via
webben till den avdelning där barnet har sin placering.
Tänk på att alltid meddela tillfällig schemaförändring direkt till avdelningarna. Lämna aldrig ditt
barn utan att du vet att personalen vet om schemaförändringen.
Tänk även på att förändrad familjesituation påverkar barnomsorgsavgiften och måste anmälas
till Kultur- och Utbildningsförvaltningen. Detta kan du inte själv registrera på
barnomsorgswebben.
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