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Förskole(kn)appen – inloggning med sms
För att använda e-tjänster inom förskola och skola ska du använda e-legitimation.
De allra flesta har möjlighet att skaffa e-legitimation via exempelvis sin bank.
Har du inte den möjligheten kan vi skapa en säker inloggning med hjälp av sms
istället. Att logga in med sms är mer komplicerat än att logga in med elegitimation.
Ansökan inloggning med sms
Vänd dig till din förskola eller Eskilstuna direkt så får du hjälp att ansöka om smsinloggning. Det är bara du som är vårdnadshavare som har möjlighet att använda
Förskole(kn)appen.
När du gör din ansökan behöver du personligen lämna följande uppgifter:




Personnummer.
För- och efternamn.
Mobilnummer dit sms-inloggningskoden ska skickas.

Du måste kunna verifiera vem du är med en giltig id-handling, till exempel körkort
eller id-kort. Mobilen, dit koden ska skickas, måste tillhöra dig som är
vårdnadshavare.
När barn- och utbildningsförvaltningen tagit emot din ansökan så skapar vi ett
konto i Förskole(kn)appen i ditt namn. Du får ett meddelande via sms när ditt konto
är färdigt att använda.
Instruktioner hur du ska göra när du loggar in med sms finns på baksidan av det här
faktabladet.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Så här loggar du in
Inloggning med sms sker i två steg
Steg ett
Första gången du loggar in får du ett sms med ett tillfälligt lösenord som bara
fungerar vid första inloggningstillfället.
Fyll i ditt personnummer och det tillfälliga lösenordet i inloggningsrutan på
eskilstuna.se/forskoleknappen. Du kommer då uppmanas att ange ett nytt lösenord.
Det lösenordet väljer du själv. Se bilden.

ååååmmddxxxx
Första gången används det
tillfälliga lösenordet, sedan
används det lösenord du själv
valt.

Nästa gång du loggar in ska du ange ditt personnummer och det lösenord du själv
valt.

Steg två
När du loggat in med personnummer och lösenord ska du ange den engångskod
som du får via sms. Varje gång du loggar in kommer du få en ny engångskod. Se
bilden under texten

Den kod som skickats till
mobiltelefonen. (XYZ-XYZ)

Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

016-710 10 00
E-post

Webbplats

Mobiltelefon

