BRUKERVEILEDNING FOR SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
ELLER SFO
Du kan søke plass både i kommunale barnehager, SFO og i Trollskogen barnehage ved å gå
inn på Balsfjord kommunes hjemmeside www.balsfjord.kommune.no eller Trollskogen
barnehages hjemmeside http://www.trollskog1.barnehage.no .
Når du kommer inn på Trollskogen barnehages hjemmeside, velg Søknad om bhg.plass
fra menyen til venstre på siden.
Når du kommer inn på kommunens hjemmeside, velg Barnehage/SFO fra menyen til venstre
på siden.
Velg søk barnehage/SFO elektronisk – IST barnehage – klikk her .
Du trenger ikke logge inn med brukernavn og passord for å søke plass i barnehage/SFO. Men
klikk søknad om brukernavn for senere bruk. Dette vil bli tilsendt i posten.
Ha tilgjengelig foresattes og barnets personnummer.
Gå til fanen ”barnehage” øverst til venstre ved søknad om barnehageplass – fanen SFO ved
søknad om plass i SFO.
For å velge barnehage(r) du vil søke på – klikk ” legg til” lenken ved siden av navnet på
barnehagen. De(n) valgte enhet(er) kommer opp til høyre i bildet.
Trykk neste
Legg inn foresattes og barnets personnr.
Trykk neste
Legg inn kontaktopplysninger. E-post er ikke obligatorisk, men vi setter stor pris på at dere
som har legger in e-mailadressen.
Trykk neste
Legg inn inntil 3 barnehager du prioriterer plass i. Legg inn i prioriteringsrekkefølge.
Trykk neste
Legg inn ønsket plasstørrelse og dager ved deltidsplass. Vi kan ikke garantere at du får de
valgte dagene, men vi vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme de ønskene du har.
Du kan også legge inn prioriteringskode. Kodene er forklart nede til høyre på sida.
Trykk neste

Fyll inn ønsket startdato. Legg inn barnets morsmål. Hvis en av de foresatte er norsk, så
legges norsk inn som morsmål.
Trykk neste
Fyll inn øvrige opplysninger.
Trykk neste
Har du vedlegg til søknaden, kryss av og send vedleggene i posten til den barnehagen som du
har prioritert først. Vi vil sørge for at de kommer fram, hvis du ikke får plass i den barnehagen
du har prioritert som nummer 1.
Bekreft søknaden
Du får en bekreftelse på at søknaden er sendt. Skriv gjerne denne ut eller lagre den på
maskinen.
Hvis du har søkt om brukernavn og passord, vil du få det i posten etter ca en uke.
Når du har fått brukernavn og passord, kan du logge deg inn. Du kommer da til ”Min side”.
Her kan du bl.a. endre/legge til opplysninger, endre plasstørrelse, si opp/takke ja til plass og
søke inn søsken til barnehage og/eller SFO.

