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IST - Inloggning fo r schema/inkomst a ndring 
 

 Gå in på: karlstad.se 

 Klicka på: e-tjänster och blanketter 

 Klicka på: Utbildning och barnomsorg 

 Klicka på: Förskola och annan pedagogisk omsorg 

 Längre ner på sidan hittar du: Min sida – Barnomsorg (schema, inkomst, 

uppsägning), 

 Klicka där på: Till e-tjänsten 

 Logga in med t.ex. mobilt bankID 

Därefter kommer du in på din sida, som ser ut så här: 

 

  

Min sida 

Välkommen **** ******! 

När du klickar på Min Sida kan du välja på följande rubriker: 

 

 
Mina ärenden 
Här ser du vad som händer med ditt ärende. 

Mina placeringar 
Här finns dina barns placeringar, både förskola, pedagogisk omsorg och 

fritidshem. Här anmäler du nytt schema, säger upp din plats eller om du vill 
ändra grund för placering t.ex föräldraledig. 
Lämna nytt schema här 

Min familj 

Här ser du vilka som är registrerade i din familj. Du kan anmäla ändrade 
familjeförhållanden. 

Mina uppgifter 
Här anmäler du din e-postadress och ändrad inkomst 

 

http://karlstad.ist-asp.com/karlstadpub/protected/flow/eos.wf.myplacements.xml
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 Klicka på länken: Lämna nytt schema här 

 Välj enveckasschema eller rullande flerveckorsschema. Var noga med 

att fylla i rätt datum från när schemat börjar gälla och vid 

flerveckorsschema måste även rätt startvecka fyllas i (läs hjälprutan till 

höger).  

 Schematid är den tid då vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar, 

sover före eller efter nattarbete, är arbetslösa, är föräldralediga, har 

graviditetspenning eller tillfällig föräldrapenning vid barns födelse eller 

sjukskrivna. 

 I schematiden ingår även restid och tid för lämning och hämtning.  

 

Dvs: Schematid är när ni kommer till förskolan till det att ni lämnar 

förskolan. 

 

 Schemat skall endast avse normala arbetsveckor. Veckor med semester, 

helger eller annan ledighet får inte läggas in i schemat.  

Tillfälligt minskad närvarotid p.g.a. semester, helger eller annan ledighet 

anmäls endast till Förskolan. 

 

Om schematiden ändras ska nytt schema lämnas via  

IST/Karlstad Kommun senast 1 vecka innan ändringen skall gälla.  

 

Meddela även pedagogerna vid ändring. 

 

Meddela även vid ändring av inkomst. 

 


