
Den 3 juli lanseras https://minasidor.ystad.se/s/skolaochforskola.  
Det är en e-tjänst för förskola och fritidshem och har tagits fram för att göra det lättare  
för dig som vårdnadshavare att:

• lämna in schema för barn i förskola.
• lämna inkomstuppgifter.
• ändra kontaktuppgifter som e-post och telefonnummer.
• ansöka om- och säga upp plats.
• följa ärenden.

Inloggning via e-legitimation 
E-tjänst för förskola och fritidshem gör det möjligt att logga in med e-legitimation. 

Saknar du e-legitimation kan du beställa det via din bank. Du som inte har möjlighet att  
använda e-legitimation kontaktar oss på kou-handlaggare@ystad.se.

Mellan måndag den 25 juni och måndag den 2 juli är Skolportalen för förskola  
och fritidshem stängd på grund av byte till det nya systemet.

Information via e-post 
Alla ärenden som gäller placering kommer från och med 3 juli att hanteras i  
https://minasidor.ystad.se/s/skolaochforskola. För att du ska få information om  
bland annat platserbjudande och schema måste du ange en e-postadress.  
Det är också viktigt att du kontrollerar dina kontaktuppgifter, så bekräftelsemail  
och notiser skickas till rätt adresser.

Ny e-tjänst ersätter Skolportalen  
för förskola och fritidshem

LÄS MER PÅ BAKSIDAN.

OBS! VI BEHÖVER DIN HJÄLP! 



Kontrollera och fyll i dina uppgifter under rubriken Min sida > Mina uppgifter.
Under perioden 3–13 juli behövs din hjälp med att lägga in ditt barns schema i det nya  
systemet eftersom det inte förs över automatiskt vid övergången till den nya. 

Gör så här:
• Från 3 juli går du in på https://minasidor.ystad.se/s/skolaochforskola  

och loggar in med e-legitimation. 

• Klicka på Min sida > Mina barns placeringar och lägg in schema för  
varje barn i förskola.

• Välj sedan Mina uppgifter och kontrollera din e-postadress, inkomst  
och telefonnummer så att alla uppgifter stämmer.

Följande rubriker finns under Min sida
Mina ärenden – här hittar du aktiva och avslutade ärenden som till exempel schema  
för barn i förskola, uppsägning och ansökan.

Mina barns placeringar – här hittar du ditt eller dina barn som har en aktiv placering  
i förskola eller fritidshem och det är härifrån du lägger schema eller säger upp platsen. 
OBS! Schema för barn i fritidshem lämnas i V-klass som tidigare. 

Min familj – en överblick över familjebilden. Här har du möjlighet att anmäla eventuella änd-
ringar i familjen. 

Mina uppgifter – här har du möjlighet att ändra/lägga till inkomst och kontaktuppgifter.

Vid frågor kontakta oss gärna via mail kou-handlaggare@ystad.se.

Tack för hjälpen!
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