Vejledning til opskrivning i fritidsklub med start 1. maj
Via
www.borger.dk

Via
www.albertslund.dk

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

Vælg:
Pladsanvisning

Under
Genveje til selvbetjening

I det blå område

Vælg i menuen til venstre:
Fritids- og ungdomsklubber

Klik på + ud for Indmeldelse

Indgang til
Den Digitale
Pladsanvisning
Og klik herefter på:

Klik derefter op: Videre

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

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.
Vælg dit barns navn

Vælg fanebladet med navnet på dit barn, der skal starte i klub 1. maj.

Klik på menupunktet:
Opskriv

(Lige under fanebladene)

Udfyld boksene som
vist:

- Behovsdato
- Pasning

Behovsdato skal være
1. maj
(hvis dit barn går i SFO
udmeldes han/hun
automatisk den 30.
april).

Klub

Klik herefter på:
Vis muligheder
(nederst til højre)

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

Du kan flytte op og ned på prioriteringen.

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

Personlige oplysninger

I feltet Bemærkning er det vigtigt, at du skriver dit barns nuværende skole og SFO samt
klassetrin, eksempel:
Herstedlund – 3. A – Drivhuset eller
Herstedvester – 3. B – Lærkelængen etc.
På denne måde kan man i fordelingen af børn til klubberne tage højde for, at
klassekammerater kan komme i samme klub.

Opsamling

Klik på:
Send opskrivning (nederst i højre hjørne).
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 om klubtilbud

På siden vil der stå, at du vil modtage klubtilbud ca. 1 måned før start i klub.
Albertslund Kommuner tilstræber dog, at du allerede inden udgangen af januar måned ved,
hvor dit barn skal starte i klub pr. 1. maj.

