Vejledning til hvordan du ændrer behovsdato
og pasningstid til pasning i Dagtilbud 0 til 6 år
1. Log på den Digitale Pladsanvisning med dit NemID
2. I øverste faneblad finder du dit eget navn, samt dit barns/dine børns navne. Tryk på
det barn du ønsker at ændre behovsdato på.
3. Nederst på siden, under punktet ”behandlede opskrivninger” kan du se de opskrivninger
du allerede har lavet. Ønsker du at ændre behovsdatoen skal du trykke på ”Ret” ud for
det ønske du vil ændre. OBS du kan KUN rette på et ønske af gangen.
4. Ved rubrikken ”Behovsdato” vælger du den nye behovsdato og tryk ”søg”. Hvis du
ønsker at ændre pasningstid, kan du også gøre det her. Tryk på ”næste”.
5. De ønsker som du i forvejen har skrevet dit barn op til, skal du bekræfte at du stadig
ønsker ved at vælge hvilken pasning de tilhøre, under rubrikken ”vælg pasning” skal
du enten vælge ”Dagtilbud 0-2,11 år” eller ”Dagtilbud 3-6 år”. → tryk på ”Fortsæt”
6. Ønsker du at ændre i prioriteringen har du mulighed for det her ved at trykke ”Flyt
op” eller ”Flyt Ned”. Ellers tryk på ”gem”.
7. Der ligger sig nu en kvittering i Post på digitale pladsanvisning.
8. Har du flere ønsker hvor behovsdatoen skal ændres skal du trykker ”Tilbage til
Forsiden” og gentage punkt 3 – 6 på for hvert enkelt ønske.
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Vejledning til hvordan du ændrer prioriteter til
pasning i Dagtilbud 0 til 6 år
1. Log på den Digitale Pladsanvisning med dit NemID
2. I øverste faneblad finder du dit eget navn, samt dit barns/dine børns navne. Tryk på
det barn du ønsker at ændre prioriteringer på.
3. Nederst på siden, under punktet ”behandlede opskrivninger” kan du se de
opskrivninger du allerede har lavet. Ønsker du at ændre prioriteter skal du trykke på
”Ret” ud for et af de ønsker du vil ændre prioritering på.
4. Ved rubrikken ”Behovsdato” vælger du den oprindelige behovsdato og Tryk ”søg”.
Hvis du ønsker at ændre pasningstid, kan du også gøre det her. Tryk på ”næste”.
5. De ønsker som du i forvejen har skrevet dit barn op til, skal du bekræfte at du stadig
ønsker, ved at vælge hvilken pasning de tilhøre, under rubrikken ”vælg pasning” skal
du enten vælge ”Dagtilbud 0-2,11 år” eller ”Dagtilbud 3-6 år” tryk på ”Fortsæt”
6. Nu kan du ændre i dine prioriteter ved at klikke ”flyt op” eller ”Flyt Ned”. Når du er
færdig med at flytte op og ned tryk på ”gem”
7. Der ligger sig nu en kvittering i Post på digitale pladsanvisning.
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