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Edlevo për prindër 
Për të pasur qasje në Edlevo duhet ti si prind ta shkarkosh Edlevo. Appi është falas dhe mund ta 
shkarkosh atë në mobil ose pllakën lundruese në App Store dhe Google Play. Ti kyçesh me BankID. Ka 
poashtu edhe një version uebi të appit Edlevo nëse don të kyçesh përmes ueblexuesit. Ti futesh në 
www.kristianstad.se/edlevo ku vegëza për kyçje është në shërbimet elektronike. 

Nëse ti je njeri i mirë (god man), prind edukues (fosterförälder) ose shtëpi edukuese (familjehem) 
dhe kësisoji ke nevojë për çasje në sistemin shkollor atëherë do ta kontaktosh personelin e 
parashkollorit ose të shkollës. Ata do të ndihmojnë ty për t´u kyçur përmes BankID. 

Kur fëmija yt t´i ketë bërë 18 vjet nuk do ta shoshësh më fëmijën tuaj në appin Edlevo. 

Në appin Edlevo ti si prind do të kesh lehtësisht çasje në funksionet e rëndësishme lidhur me 
parashkollorin, institucionin e kohës së lirë dhe shkollën. Në faqen e parë janë të shfaqur të gjithë 
fëmijët dhe funksionet e përbashkëta. Shfleto majtas për ta gjetur fëmijën aktual dhe funksionet. Në 
menyn e zgjedhjeve lartë në të djathtë ka mundësi zgjedhja e gjuhës, suedishtja ose anglishtja.  

• Të dhënat tuaja kontaktuese  
Në menyn e zgjedhjeve lartë në të djathtë ka mundësi zgjedhja ”Shfaqe profilin e plotë”. Këtu 
shfaqet adresa juaj nga regjistri i gjendjes civile. Është më rëndësi që ta shkruash numrin tuaj 
aktual të mobilit dhe postën-e për të pasë çasje në informacionin që e dërgojnë 
parashkollori, institucioni i kohës së lirë dhe shkolla.  
 
Lajmërimi i mungesave  
Funksioni nuk është i çasshëm për nxënës gjatë pushimeve verore meqenëse nuk ka 
vendosje klasore.   
 

• Njohtime  
Njohtimet që vijnë nga komuna e Kristianstadit vijnë nëse nxënësi ka mungesa të 
paarsyeshme në shkollë, mungon orari mësimor i fëmijës ose informacioni për regjistrimin e 
planifikimit të pushimeve në parashkollor/ institucionin e kohës së lirë. Dërgimi i njohtimeve 
nuk është aktiv për shkollë dhe për këtë kontaktohet Unikumi.  
  
Parashkollori dhe institucionin e kohës së lirë  
Ti që ke fëmijë të vendosur në parashkollor dhe institucionin e kohës së lirë ke mundësi të 
dërgosh njohtime informative që shfaqen në përmbledhjen e pranisë së pedagogëve. Në 
funksionin e njohtimeve e shtyp ti shenjën e plusit dhe në rubrikën e njohtimeve informative 
e shënjon ti së për cilin fëmijë bëhet fjalë. Shtype tutje sustën poshtë në këndin e djathtë për 
ta shkruar njohtimin tuaj dhe dërgoje atë.  
 

• Orari shkollor  
Këtu shfaqet orari shkollor për fëmijën tuaj që është duke i vijuar mësimet në shkollë. Data e 
ditës shfaqet me lëndë mësimore dhe orë për orët përkatëse. Ti mund ta shtypesh tutje për 
t´i parë ditët ose javët e tjera (javët e ardhme ose të kaluara).  
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• Orari i fëmijës/planifikimi i pushimeve  
Shih më tepër informacion www.kristianstad.se/registrerabarnschema   
Prindëritë duhet të kenë të njëjtën adresë si fëmija për çasje në app ose vendi i ndarë duhet 
të jetë i regjistruar. Adresa është përputhje e saktë e fëmijës dhe të rriturit. Nëse ndryshon 
ajo duhet ta ndryshosh te regjistri i gjendjes civile.  
 
Në kuadër të funksionit ke mundësi ta regjistrosh orarin mësimor, orarin e përgjithshëm, 
personat që kanë të drejtë t´i marrin fëmijët dhe planifikimin e pushimeve.  
 

• Zgjedhja e lëndës mësimore dhe e gjuhës  
Këtu mund ta regjstrosh ti zgjedhjen e gjuhës së fëmijës tuaj kur të jetë aktuale, duke u nisur 
nga ato zgjedhje që i ofron shkolla.  
 
Plani i studimit  
Prindi e sheh planin studius të fëmijës së tij, derisa fëmija t´i ketë bërë 18 vjet.  
 
Gjuha amtare  
Këtu mund ti të aplikosh për mësimin e gjuhës amtare për fëmijën tuaj. Nëse ti e ke qysh më 
herët të miratuar një aplikacion të gjuhës amtare dhe nuk don ta ndryshosh atë atëherë nuk 
ke nevojë ta dërgosh një të ri. Mësimi i gjuhës amtare iu ofrohet nxënsëve prej klasës së 
parë.  

Shërbimet-e për parashkollor dhe institucionin e kohës së lirë  

Gradualisht shërbimet-e do të zhvendsosën në appin Edlevo por ndërkohë shërbimet-e do të jenë të 
grumbulluara në faqen e komunës së  Kristianstadit www.kristianstad.se/forskola ose 
www.kristianstad.se/fritidshem  

Kyçja bëhet me BankID që e hap një faqe ku ti si prind ke çasje te fëmijët tuaj dhe shërbimet e 
mëposhtme.  

• Aplikacioni për parashkollor ose institucionin e kohës së lirë 
• Lajmërimi i të ardhurave 
• Pranimi ose refuzimi i vendit të ofruar nga parashkollori ose institucioni i kohës së lirë  
• Shuarja e vendit në  parashkollor ose institucionin e kohës së lirë 
• Ndryshimi i të dhënave kontaktuese. Gjenden poashtu edhe në appin Edlevo.  

Nëse appi nuk funksionon 

Nëse appi Edlevo shuhet papritmas, nuk përgjigjet ose nuk mund të hapet kanë prodhuesit e iOS dhe 
njësive të tjera Androide disa këshilla që mund t´i përdorësh:  

• Ristartoje mobilin ose pllakën lundruese  
• Përditësoje mobilin ose pllakën lundruese  
• Hiqe appin dhe instaloje atë sërish 
• Detyroje appin të shuhet  
• Pastroje memorjen cache të appit  
• Pastroji të dhënat e appit  

http://www.kristianstad.se/registrerabarnschema
http://www.kristianstad.se/forskola
http://www.kristianstad.se/fritidshem


 2022-01-04 Sida 3 av 3 

Për informacion më të detajuar për njësinë tuaj të drejtojmë te faqja e prodhuesit i cili përshkruan se 
si funksionon në mobilin tuaj ose pllakën lundruese. 


