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Lämna/hämta Vingåker
En e-tjänst för förskola och fritidshem

VK

Fördelar:
 Effektiv kommunikation mellan fritidshemmet/förskolan och
hemmet
 Fullständig mobilitet via mobil-app
 Helhetsbild av barnens schema och aktiviteter
 Alltid ett uppdaterat schema för barnen
 Bättre kommunikation mellan pedagogerna och vårdnadshavare
Funktioner:
 Lämna- och hämtasystem
 Schema
 Närvaro/Frånvaro
 Enkel kommunikation med föräldrar och personal
 Kontaktlistor
 Forum
 Anmälan till föräldramöten, utflykter m.m.
 Översikter
 Nyheter
Barn- och utbildningsförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: bou@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

2 (4)

Hur fungerar tjänsten?

Det är en webbaserad tjänst för dig som har barn inom
förskola och fritidshem och som du måste ha ett personligt
inlogg till. Saknar du inloggningsuppgifter så kontakta Barnoch utbildningsförvaltningen, kontaktuppgifter sista sidan.

Var hittar jag länken till min förskola/fritidshem och
mer information om hur det fungerar?

På vår hemsida www.vingaker.se/lamnaochhamta hittar du
alla länkar, mer information och lathund.

I brevet med mina inloggningsuppgifter så ska man gå
in på direktfsk.se?
Ja det kan man också göra och då får man välja kommun
innan man kan logga in.

Kommer Hypernet försvinna nu när Lämna och Hämta
startar upp?
Nej, i dagsläget så måste vi ha två olika e-tjänster, Hypernet
och Lämna/hämta. På Hypernet ansöker man om plats,
lägger in inkomst, ändrar familjeförhållanden och säger upp
platsen. Ni har olika inloggningsuppgifter till respektive
program.

Vi har ingen dator, kan vi lämna schema på papper
istället?

Nej, prata med er personal, det finns en dator på
förskolan/fritidshemmet som du kan knappa in ert schema
på.
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Är det några ändringar kring regler för scheman?

Nej det är precis som tidigare. Schema ska lämnas in senast 2
veckor innan det träder i kraft. Kan man inte lämna schema
2 veckor innan så kolla med er personal på förskolan/fritids
om det är okej att ändra tiderna med kortare varsel.

Hur hittar jag appen?

Appen Hypernet Direkt Föräldrar finns på både Google Play
och App Store. Läs mer i Lilla lathunden.
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Kontaktpersoner:

Personalen på din förskola/fritidshem
Maria Redfors, 0151-191 36, maria.redfors@vingaker.se
Systemförvaltare – programvaran, inloggningsuppgifter
My Zinderland, 0151-193 95, my.zinderland@vingaker.se
Barnomsorgshandläggare – barnomsorgsfrågor, placering,
schemafrågor
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