
 

 

Lovplanering  

 

För vårdnadshavare finns nu e-tjänsten som ett val i Tieto education App-under 
menyn Barnschema/Lovplanering.  
Som vårdnadshavare når man tjänsten genom att Klicka på Lovplaneringen, 

 

 

Om det finns en röd markering i rutan menas det att det finns en aktuell registrering 
att göra. 

 

 

Aktiva registreringar och historik  
I denna vy ser du om du har några aktiva registreringar inför en lovperiod och du ser 
också tidigare registrerade dagar för en viss lovperioden. 

 

Så länge det finns en pågående lovperiod har du som vårdnadshavare möjlighet att 
registrera frånvarande dagar-dagar där du INTE behöver barnomsorg.  
För att göra det klickar du i rutan aktiva registreringar.  
Under rubriken historik ser du dina tidigare registreringar, dessa registreringar kan du 
ej ändra men du ser information om dina tidigare lovperiodsregistreringar. 

 



 

 

 

Registrera dagar för lovperioden 

Här registrerar vårdnadshavarna de dagar som barnet INTE behöver barnomsorg för 
lovperioden. 

 

 

 

Sista registreringsdatum är det datum tjänsten stänger och efter det har du inte 
möjlighet att registrera omsorgsdagar för lovperioden i appen.  
 
Lovperioden visar mellan vilka datum du ska registrera de dagar du INTE önskar 
barnomsorg.  
 
Meddelande visar vad registreringen gäller för.  
 
I kalendern markerar du de dagar du INTE behöver barnomsorg genom att klicka på 
dessa dagar i kalendern.  
 
Behöver du ingen barnomsorg under lovperioden kan du på ett enkelt sätt markera 
alla dagar genom att klicka på knappen Välj alla dagar.  
 
För att ta bort alla markerade dagar klickar du på knappen Rensa.  
 
När du är klar klickar du på knappen Bekräfta registreringen- då kommer du till en 
kvittenssida där du har möjlighet att gå tillbaka och ändra din registrering men ser allt 
bra ut klickar du på knappen Registrera för att skicka in dina registrerade dagar. 

 



 

 

 

 

 

 

OBS! När du skickat in lovplaneringen för de dagar du INTE behöver omsorg går du 
till barnschema och registrerar barnets/barnens tider då du BEHÖVER omsorg.  

Är barnet/barnen ledigt/lediga en hel vecka bockar du där i rutan för ”Ledig hela 
veckan”. 

 

Behöver du hjälp? Vänd dig då till Medborgarservice 026-24 00 00 


