Ställ ditt barn i kö
För att få en förskoleplats hos oss på Norlandia Förskolor Karlsro, vänligen kontakta Uppsala kommun
(www.uppsala.se) som har hand om vår kö. Vill ni komma på ett besök, ta kontakt med rektor.
Du kan söka plats digitalt via e-tjänsten eBarnUngdom som du når via:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/hitta-sok-och-andra-plats/sokeller-sag-upp-plats-pa-forskola-och-familjedaghem/
På samma sida finns en film om hur du gör för att ställa ditt barn i kö. För att se filmens textremsa på
valfritt språk, klicka på inställningar i menyn under filmen, därefter på undertexter och välj översätt
automatiskt.
För att vi ska kunna garantera ditt barn en plats från det datum som du önskar måste du söka senast tre
månader innan önskad placeringsmånad. Det gäller alla månader utom augusti, då måste du söka senast
fyra månader innan. Du kan tidigast söka en förskoleplats när barnet är en månad gammal och barnet
kan börja på förskolan från att det fyllt ett år.
Källa: www.uppsala.se

Queue your child
To get a preschool place with us at Norlandia Förskolor Karlsro, please contact Uppsala Municipality
(www.uppsala.se) which handles our queue. If you want to come for a visit, get in touch with the
principal.
You can search for a place digitally via the e-service eBarnUngdom which you can access via:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/hitta-sok-och-andra-plats/sokeller-sag-upp-plats-pa-forskola-och-familjedaghem/
On the same page there is a movie about how to queue your child. To see the text of the movie in any
language, click settings in the menu below the movie, then on subtitles and select auto-translate.
In order for us to guarantee your child a place from the date you wish, you must apply no later than
three months before the desired investment month. It applies to all months except August, then you
must apply no later than four months before. You can apply for a preschool place at the earliest when
the child is one month old and the child can start the preschool from the age of one year.
Source: www.uppsala.se
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