05.13 Digitalisering

Log ind med NemID

Indtast dit Bruger-id

Guide til den
digitale pladsanvisning

Indtast din adgangskode
(den som du lavede,
da du oprettede NemID)

– din indgang til det offentlige

Indtast koden fra dit
nøglekort
Hvis du har brug for yderligere hjælp til selvbetjenings
løsninger, er du velkommen til at kontakte:

Læs mere på www.nemid.nu

Sønderborg Kommune
Borgerservice
Mail: Borgerservice_indgaende_post@sonderborg.dk
Tlf.: 8872 6400

www.facebook.dk/sonderborgkommune

sonderborgkommune.dk

Hvornår kan du søge?

Sådan gør du

Andre ydelser

Når du får brug for pasning til dit barn.

Gå ind på www.sonderborgkommune.dk
– Her skal du have dit NemID klar.

Økonomisk fripladstilskud

Vær opmærksom på, at når du ønsker pasning i direkte
forlængelse af endt barsel, dog tidligst fra barnet er
26 uger, skal du søge inden for den første måned efter
fødslen for at være garanteret en plads.

1.	Klik på ”Alle selvbetjeningsløsninger” og vælg
”Familie, børn og unge”.

Der kan søges om hel eller delvis økonomisk friplads.
Tilskuddets størrelse afhænger af den samlede hus
stands aktuelle bruttoindkomst fratrukket AM-bidrag.
Det er en god ide at have oplysningerne klar, før du
logger på.

Retningslinjerne for ansøgning om pasning, optag m.v.
finder du på www.sonderborgkommune.dk, vælg ”Borger”
og klik på ”Pasning, skole og familie”.

2.	Klik på ”Børnehave, vuggestue, dagpleje, sfo og
sfo-klub” og vælg ”Dagpleje, institution, sfo og klub
– skriv op og meld ud”.
3.	Nu er du inde på den digitale pladsanvisnings
velkomstside – klik på ”Log på”.
4.	Du skal oplyse din private mail, da du i fremtiden
vil modtage dine breve elektronisk i ”den digitale
pladsanvisning”.
5. Guiden vil nu vejlede dig i opskrivning af dit barn.

Du har selv ansvaret for, at det er de korrekte tal, der
anvendes ved beregningen. Dvs. du skal forholde dig til
det foreslåede.
Du logger ind på den Digitale Pladsanvisning på samme
måde som til ansøgning om pasning pkt. 1-4
Vælg ”Søg økonomisk friplads”.

Udmeldelse af institution

6.	Husk at læse din opskrivning igennem inden du
trykker send
7.	Når du har trykket på send knappen fremkommer en
”kvittering” – klik på ”Gem” eller ”Udskriv”.

Du logger ind på den Digitale Pladsanvisning på samme
måde som til ansøgning om pasning pkt. 1-4
Klik på ”Barnets navn/Cpr-nummer” og derefter på over
skriften: ”Institutionsforhold”
Klik på ”Udmeld”. Systemet vil komme med først mulige
udmeldelsesdato.
Når du har trykket på send knappen fremkommer en
”kvittering” – klik på ”gem” eller ”udskriv”.

Hjælp til NemID
Du kan bestille NemID på www.nemid.nu

Hjælp til digital postkasse
Du kan oprette en digital postkasse på www.borger.dk

din adgang til det offentlige

