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Nytt schemaprogram för förskola och fritidshem 
Under juni månad byter Osby kommun program för registrering av schema 
för dig som har barn i verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem. Scheman ska ni från och med den 22 juni registrera via en app, 
men inkomstuppgifter, uppsägningar och kontaktuppgifter registreras i 
samma system som tidigare. 
Appen använder du för att skicka in schema med vistelsetider till förskolan 
och fritidshemmet. Det är även där du anmäler frånvaro vid sjukdom – eller 
ledighet om det är dags för det. 
Det är enkelt att komma igång med att använda appen IST Home Skola, allt 
du behöver göra är att ladda hem appen till din iPhone eller Android-telefon. 
Du hittar den på App Store eller Google Play. 
Information om hur appen fungerar hittar du på https://isthome.se/skola/ 

Registrera ditt barns schema i appen från den 22 juni 
Scheman är inte överförda till det nya systemet, det är därför viktigt att du 
loggar in och uppdaterar dessa uppgifter, systemet öppnar den 22 juni. 
Scheman som ska börja gälla i augusti ska vara registrerade senast den 15 
juli. Om du behöver hjälp kan du kontakta Osby kommuns kontaktcenter, 
Västra Storgatan 35 eller ditt barns förskola / fritidshem. 

Nuvarande schemaportal stängs 
Den 6 juni stängs e-tjänsten där du som vårdnadshavare registrerar scheman, 
inkomstuppgifter och ansöker/säger upp plats på förskola och fritidshem.  
Under perioden 6 juni -22 juni ska du meddela ditt barns schemaändringar 
direkt till personalen. E-tjänstportalen öppnar igen under vecka 24 för 
registrering av kontaktuppgifter, inkomst, ansökan och uppsägning av plats. 
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