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Användarhandledning - registrera barnschema 
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För att komma till kommunens e-tjänster där du bland annat kan registrera nytt schema går du till Götene kommuns hemsida, www.gotene.se. Till höger på 

sidan kan man välja att gå in på E-tjänster och blanketter. 
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Klicka på länken E-tjänst (e-legitimation) under Schema barnomsorg. 
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En ruta kommer upp för inloggning. Klicka på den länk som passar din e-legitimation och logga in. 



  Uppdaterad 151118 

 

Välj det barn som du ska registrera schema för. Detta gör du genom att klicka på flikarna till vänster. Välj sedan Registrera schema. 
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På första steget kan du om du vill se och skriva ut tidigare insända scheman. Detta gör du genom att klicka på knappen Se och skriv ut befintliga scheman.  

För att skapa ett nytt schema väljer du om du vill skapa schema från ett tomt schema eller om du vill utgå från ett tidigare. Vi rekommenderar att börja från 

ett tomt schema. Här kan du också välja att samtidigt lämna in ett schema för ett syskon. Bocka då i rutan framför syskonets namn. När du är klar klickar du 

på Nästa.  

Informera alltid personalen att du har registrerat ett nytt schema.  

Om ni som vårdnadshavare bor på olika adresser lägger ni in ett gemensamt schema för barnet.  
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I steg två väljer du från vilket datum som det nya schemat ska gälla. Du lägger också in hur många veckor som schemat omfattar. Kan du inte säga vilka tider 

som barnet har, om du exempelvis står på inringning, kan du ange ett obestämt schema och lägga in hur många timmar i snitt på en vecka som barnet 

kommer att gå på förskolan.  

Har barnet samma tider varje vecka så lägger du in endast en vecka. Tänk på att välja rätt startdatum. Är första dagen för barnet den första veckan en 

onsdag, är det onsdagens datum som är startdatum. Är det ett rullande schema som börjar och första dagen är en onsdag, tänk på att fylla i tider även 

måndag och tisdag för att barnet inte ska stå som ledig dessa dagar när schemat börjar om. När du är klar klickar du på Nästa. 

Tänk på att alla scheman börjar om när sista registrerade dagen har passerat. Det är därför viktigt att lämna in ett nytt schema om man inte har samma 

arbetstider som tidigare i perioden som kommer. 
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I steg tre fyller du i de tider barnen ska gå de olika veckorna. Har du valt ett obestämt schema kommer inte detta steg upp. När du är klar klickar du på 

Nästa.  
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När du är fyllt i uppgifterna skickar du in schemat genom att klicka på knappen Skicka. Vill du ha en bekräftelse på schemat som du skickar in så kan du 

bocka i rutan för detta.  
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Du får en bekräftelse på att du skickat in schemat.  

Vid frågor kontakta Maria Broström, telefon 0511- 38 69 67 


