Vejledning til opskrivning i Digital Pladsanvisning
Via
www.borger.dk

Via
www.albertslund.dk

Gå til www.borger.dk
eller
www.albertslund.dk

Under
Alle emner/familie og børn:

I det blå område

Vælg i menuen:
Digital Pladsanvisning

Klik på + ud for Indmeldelse

Vælg:
Mere…

Indgang til
Den Digitale
Pladsanvisning
Og klik herefter på:

Vælg Albertslund Kommune, tryk på OK og
klik videre:

Klik på:
Log på
øverst til højre
(indgang til Digital
Pladsanvisning)

Når du logger på Digital
Pladsanvisning, skal du
udfylde
kontaktoplysninger eller
eventuelle ændringer i
oplysningerne.

Klik på Acceptér

Indtast din:
NEM-ID

Du er nu i din private Digitale Pladsanvisning og kan se faneblade øverst med dit eget navn
og dit barns navn / dine børns navne.
Du har nu mulighed for at opskrive dit barn i daginstitution eller ansøge om/ophøre med
økonomisk friplads:
Ansøg om/ophør med
økonomisk friplads:

Eller;

Opskriv dit barn i
daginstitution:
Vælg dit barns navn

Vælg fanebladet med navnet på dit barn, der skal starte i daginstitution.

Klik på menupunktet:
Opskriv
(Lige under fanebladene)

Udfyld boksene som
vist:

- Behovsdato
- Pasning
(Vælg pasningstype)

Klik herefter på:
Vis muligheder
(nederst til højre)

Du kan vælge op til 3 ønsker i prioriteret rækkefølge:
Vælg de ønskede
institutioner i
prioriteret rækkefølge

Du kan scrolle op og
ned for at se alle
institutioner i
Albertslund Kommune

Klik på NÆSTE (nederst til højre) og følg vejledningen på skærmen videre frem.

Du kan flytte op og ned på prioriteringen på denne side.

Personlige oplysninger
Oplysninger om sprog
udfyldes

Mødetider i
Institutionen
udfyldes, hvis du har
behov for at aflevere
dit barn FØR kl. 7.00:

Bemærkningsfelt:

I feltet Bemærkning kan du f.eks. skrive, om der er særlige hensyn, institutionen skal
tage i forbindelse med dit barns ophold i institutionen.
Klik på næste.
Udfyld kontaktoplysninger (også på eventuel ægtefælle/samlever):

Opsamling

Klik på:
Send opskrivning (nederst i højre hjørne), hvis du er enig i oplysningerne på siden – eller på
ret oplysninger, hvis du har noget at ændre.
Når du har trykket på Send Opskrivning, vil du straks herefter modtage en kvittering i din
digitale postkasse og oplysningerne bliver samtidig sendt til Albertslund Kommune.

Svar på ansøgning:

Information:
Bekræftelse på
modtagelse af plads i
daginstitution:

I løbet af 14 dage, vil du i Den Digitale Pladsanvisning kunne se, hvilken institution, dit barn
er skrevet op til. Du vil ikke modtage et skriftligt svar på ansøgningen.

