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Edlevo app  - Regjistroje orarin e fëmijëve 
Prindëritë me fëmijë në parashkollor ose institucionin e kohës së lirë do t´i lën vazhdimisht orarët 
aktuale përmes Edlevos i cili është një app ku ti e regjistron orarin e fëmijëve. Ti i dorëzon kohët 
aktuale më se paku një javë paraprakisht dhe kjo merret si bazë për planifikimin e veprimtarive.  
 
Kur fëmija yt e ka një vend në parashkollor ose institucionin e kohës së lirë shfaqet një funksion që 
quhet orari i fëmjës/planifikimi për pushime në appin e Edlevos dhe aty bëjnë pjesë funksionet 
pasuese:  
 

• Regjistroje orarin 

• Pamja e  orarit 
Këtu ti e sheh përmbledhjen mujore me kohë për çdo ditë. Kjo tregon kohën e planifikuar të 
fëmijës përkatësisht kohën e reale 

• Personat që kanë të drejtë t´i marrin fëmjët  
Është më rëndësi që t´i regjistrosh se cilët persona kanë të drejtë ta lën dhe marrin fëmijën 
tuaj, ashtu që personeli  në parashkollor ose institucionin e kohës së lirë të ketë qasje në 
informacionin aktual 

• Planifikimi i pushimeve 
Me rastin e pushimeve dërgohet njohtim kur të jetë aktual regjistrimi i pushimeve dhe kohët 
për pushime.  
 

Prindëritë duhet të kenë të njëjtën adresë si fëmija për të pas qasje në funksion për t´i regjistruar 
kohët e orarit. Nëse prindëritë banojnë në adresa të ndryshme duhet të njohtohet administratori për 
vendin e ndarë nëse të dy prindëritë kanë nevojë për parashkollor/institucionin e kohës së lirë për 
fëmijën. Adresa e fëmijës duhet të jetë saktësisht e njëjtë me të prindit. Nëse do të ishin të ndryshme 
duhet t´i ndryshosh në regjitrin themeltar të gjendjes civile në Organet tatimore. Bie fjala nuk bën 
nëse prindi e ka Kungsvägen 29 A Bv si adresë dhe fëmija Kungsvägen 29 A.  
 
Nëse ti je njeri i mirë, prindër edukues ose familjeshtëpi dhe kësisoji ke nevojë për qasje në sistemin 
shkollor atëherë kontaktoje personelin në parashkollor ose shkollë. Ata të ndihmojnë ty që të kyçesh 
përmes BankID. Fëmija duhet të ketë qasje në të njëjtën adresë.   
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Regjistroje orarin  

Baza për orarin e fëmijës është orari i punës, studimeve dhe kohës së arsyeshme të udhëtimeve të 
prindit. Është shumë me rëndësi që ti si prind me kohë e informon personelin për kohën e qëndrimit 
të fëmjiës tuaj në parashkollor ose institucionin e kohës së lirë. Orarët lihen përmes appit të Edlevos 
dhe këtu ka poashtu qasje për planifikimin e pushimeve që përshkruhet në këtë faqe. Më tepër 
informacion për këto rregulla ka në www.kristianstad.se/forskola  
 
Ti e dorëzion orarin aktual më se paku një javë paraprakisht. Në regjistroje orarin shfaqet muaji 
aktual me numra javorë dhe në javët që ti e ke dorëzuar orarin shfaqet një shënjim i gjelbër (simbol) 
te numri i javës.Ti e zgjedh javën aktuale dhe e shkruan ose e shënjon kohën aktuale kur fëmija yt të 
lihet dhe merret në parashkollor ose institucionin e kohës së lirë. Mos e llogarit kohën e shkollës për 
institucionin e kohës së lirë dhe nësi ti ke kohë në institucionin e kohës së lirë para shkollës dhe pas 
shkollës, atëherë shtype sustën-plus për regjistruar të dy kohët.  
 

• Ka një sustë për ta kopjuar orarin për një ditë dhe nëse ti e shtyp atë hapet një sustë e re për 
ta ngjitur orarin për ditët e tjera të javës brenda një jave.  

• Nëse ti je i lirë një ditë mos shkruaj asnjë kohë dhe dita shfaqet si e lirë. 

• Nëse ti je i lirë tërë javën shtype për ta shënjuar te teksti ”i lirë tërë javën” (simbol me 
shenjën plus). 

• Nëse tashmë ekziston një kohë dhe fëmija do të jetë i lirë atë ditë atëherë hiqe atë kohë. 
Mund të ndryshojë varësisht nga modeli i njësisë së mobilit së ku nganjëherë duhet të 
shtypet koha për të pasur qasje në ”pastroje”.   

• Kur java të jetë e gatshme me orar e shtyp ti në përsërite javën ku ti ke zgjedhje për të 
shënjuar për të përsëritur për të gjitha javët e qasshme (shfaqet përafërsisht katër muaj 
përpara). Nëse ti do të dëshiroje vetëm përsërite/kopjoje javën për disa javë përpara shtype 
në këto javë shenjën e plusit ku atëherë ndërrohet në një shënjim në anën e faqes. Kur të 
jesh i gatshëm shtype në konfirmoje.  

• Është më rëndësi që ti ta shtypesh në konfirmoje në ndryshimin e orarit javor për t´i dërguar 
kohët e orarit. Shfaqet një pamje në ndryshimin e orarit javor dhe këtu ti poashtu mund të 
shënjosh motrat e vëllezërit dhe mandej shtype dërgoje.  
 

Në funksionin regjistroje orarin shfaqet lart në ekran fëmija aktual dhe parashkollori ose institucioni i 
kohës së lirë me repart si dhe periudha e vendosjes me datë.  Me rastin e zhvendosjes në një 
parashkollor ose institucion të kohës së lirë të ri shfaqen dy vendosje dhe ti e zgjedh vendosjen e re 
për t´i regjistruar kohët aktuale të fëmijës dhe dërgoje.  
 
Shfaqet një simbol i gjelbër nëse kohët e orarit janë të regjistruara për këtë javë. Javët pa simbole 
s´kanë kohë orarësh dhe është më rëndësi që ti t´i regjstrosh kohët e orarit aty. Nëse fëmija do të 
jetë i lirë tërë javën shënjohet kjo me një shenjë ”i lirë tërë javën”.   
 
Nëse prindëritë banojnë në adresa të ndryshme të dytë mund t´i dërgojnë kohët e orarit. Asnjëri nga 
orarët e prindërve nuk mbishkruhet por sistemi i bashkon orarët e të dy prindërve në një orar të 
vetëm për fëmijën. Nganjëherë ndodhë ndërrim brenda të njëjtës ditë, por në sistem nuk munden të 
dy prindëritë të regjstrojnë në të njëjtën ditë, por një prind e regjstron kohën për marrje dhe lënie. 
Nëse të dy prindëritë do të regjistroheshin të njëjtën ditë do të merrnin një paralajmërim me konflikt 
kohe të cilin të dytë e shohin për ta përmirësuar atë.   

http://www.kristianstad.se/forskola
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Paralajmërim që orari mungon  

Nëse ti nuk i ke regjistruar kohët e orarit ose nuk e ke shënjuar të lirë një javë të tërë, do të dërgohet 
një paralajmërim që orari mungon. Në appin Edlevo të komunës së Kristianstadit qëndron së për cilin 
fëmijë dhe periudhë mungojnë kohët e orarit. Poashtu ju do të njohtoheni përmes postës elektronike 
lidhur me mungësën e orarit. Njohtime dërgohen kur mungojnë kohët e orarit dhe kjo ndodhë 
automatikisht 7 ditë para së orari të përfundojë, mandej 2 ditë përpara, 1 ditë përpara dhe paskëtaj 
vjen një paralajmërim për çdo ditë.  
 
Është më rëndësi që orari të regjistrohet vazhdimisht, sepse kohët e orarit të fëmijës shërbejnë si 
bazë për planifikimin e veprimtarive. 
 
Planifikimi i pushimeve 

Parashkollori ose institucioni i kohës së lirë iu dërgon njohtime në appin Edlevo me rastin e 
pushimeve, ku ti si prind do të regjistrosh kur fëmija yt me rastin e pushimeve aktuale do të jetë i lirë 
nga parashkollori ose institucioni i kohës së lirë. Kjo ndodhë gjatë një periudhe regjstrimi dhe është 
më rëndësi që ti t´a dorëzosh atë duke e konfirmuar regjistrimin për planifikimin e pushimeve në 
appin Edlevo. Ty të dërgohet një paralajmërim nëse ti nuk je përgjigjur për planifikimin e pushimeve. 
Kohët e lira të fëmijëve dhe orari i tyre është bazë për planifikimin e veprimtarive.  
 
Gjatë periudhës aktuale të regjistrimit zgjedhë ti orari i fëmijës/planifikimi i pushimeve në appin 
Edlevo dhe me rastin e planifikimit të pushimeve.  
 

• Shënjoji ato ditë për të cilat ti nuk ke nevojë për përkujdesje për fëmijë dhe që do të jetë i 
lirë gjatë pushimeve.  

• Ka mundësi që t´i zgjedhësh të gjitha ditët ose i shtyp ti ato ditë në kalendar kur fëmija yt do 
të jetë i lirë.  

• Ke nevojë për ta lën atë në parashkollor ose institucionin e  kohës së lirë të gjitha ditët e 
shtyp ti ”konfirmoje regjistrimin”. Atëherë shfaqet për veprimtarinë që ti ke nevojë për 
përkujdesje për fëmijë për të gjitha ditët dhe është më rëndësi që ti t´i regjistrosh kohët e 
orarit që vlejnë për pushime në regjistroje orarin.  
 
 

Nëse ti dërgon kohë të lirë për disa ditë për ndonjë javë dhe ditët e tjera mungojnë kohët e orarit, do 
të shfaqet një katror dialogu me informacion ”Orari mungon gjatë periudhës së pushimeve. Për t´i 
dhënë komunës mundësi më të mira planifikimi duhet edhe ti ta regjistrosh orarin. ” Shtype linkun që 
ta regjistrsoh direkt orarin.  
 
Për ato ditë për të cilat ti ke nevojë për përkujdesje për fëmijë gjatë pushimeve i regjitron ato në 
orarin e fëmijës. Futu në javën aktuale të pushimeve dhe regjistrojë kohët aktuale të orareve ose 
përditësoje kohën si dhe konfirmojë orarët e ndryshuara javore për t´i dërguar kohët aktuale të 
pushimeve. Ke parasysh që fëmijët e institucionit të kohës së lirë nuk e kanë orarin e shkollës gjatë 
pushimeve, kështu që dërgoje kohën e orarit për tërë ditën. Kohët e orarit të fëmijëve janë bazë për 
planifikimin e veprimtarive.  
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Pasi periudha e regjistrimit të ketë përfunduar e merr ti një njohtim në appin Edlevo që orari i fëmijës 
është përditësuar për periudhën aktuale të pushimeve. Në orarin e fëmijës ku ti mund t´i shohësh 
dhe regjistrosh kohët e orarit të fëmijës tani janë ditët tuaja të lira të kyçura dhe të shënjuara me të 
kuqe. Nëse ti ke nevojë për përkujdesje të fëmijëve shfaqen kohët për ditët aktuale dhe është më 
rëndësi që koha të përputhet se si fëmija yt të jetë në parashkollor ose institucionin e kohës së lirë 
gjatë pushimeve. Nëse nevoja jote ndryshon duhet të kontaktosh personelin në parashkollor ose 
institucionin e kohës së lirë .  
 

Pyetje  dhe përgjigje 
Si do t´ia bëj unë me rastin e ditëve studimore dhe ditëve të planifikimit? 
Futu në javën dhe ditën aktuale për t´i ndryshuar kohët në kohën aktuale. Nëse fëmija është i lirë 
atëherë pastrojë  kohët duke shtypur në pastro. Nëse është fjala për në institucionin e kohës së lirë 
dhe fëmija ka kohë mëngjesore dhe kohë pasditore është më rëndësi që ti pasi t´i kesh pastruar 
kohët poashtu e hjek fushën e 2-të të kohës duke e shtypur shenjën e minusit. Kjo për arsye sepse 
mund të ketë vetëm një interval kohor që është bosh.  
 
Pas përditësimit është më rëndësi që t´i konfirmosh orarët e ndryshuara të javëve dhe t´i dërgosh 
kohët aktuale.  
 
Me rastin e ditëve të planifikimit është më rëndësi që t´i lajmërosh nevojat e fëmijëve për mbikqyrje 
ose pushim.  
 
Si e regjistroj unë pushimin?  
Zgjidhe javën aktuale dhe shtype pushim tërë javën. Nëse bëhet fjalë për disa ditë e lën ti atë ditë 
bosh, domethënë pa kohë. Mos harro t´i hiqesh kohët për ditët e kuqe të kremte.  
 
Kur mund ta ndryshoj orarin?  
Kohët e qëndrimit të fëmijës duhet të përputhen me orarin e dorëzuar. Kohët e orarit lihen 
vazhdimisht në appin Edlevo. Ke parasysh që ndryshimet e orarit të lihen më se paku një javë 
përpara. Orari i fëmijëve është bazë për orarin e punës së personelit.    
 
Drejtori në rast nevoje mund të kërkojë vërtetim mbi punësimin e prindit nga punëdhënësi ose nga 
kordinatori i arsimimit.  
 
Është një pengesë kohe në ditën 1 ku ti nuk mund t´i kthesh mbrapa kohët, pra prej mëngjesit mund 
të regjistrohen kohët. Ti gjithnjë mund t´i ndryshosh kohët përpara në kohë duke e zgjedhur javën 
aktuale dhe regjistrosh kohët aktuale të orarit ose të pushimeve.  
 
Si mund t´i kopjoj orarët për vëllezër e motra?  
Kur t´i kesh regjistruar kohët aktuale shtype në ”konfirmoje”. Atëherë shfaqet një pamje e orareve 
javore dhe atje ekziston funksioni ”kopjoje për vëllezër e motra”. Shënjoje fëmijën aktual dhe 
dërgoje.  
 
Ke parasysh që nëse ti ke fëmijë në parashkollor apo në institucionin e kohës së lirë duhet që kohët 
të përditësohen.  
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Shembull: Fëmija 1 është në parashkollor 8-16 dhe fëmija 2 është në institucionin e kohës së lirë 14-
16. Nëse ti e ke kopjue kohën e fëmijës 1 për fëmijën 2, ke nevojë ta ndryshosh kohën për fëmijën 2 
në 14-16.  
 
Si e regjistroj kohën pasditore kur tashmë e kam regjsitruar kohën mëngjesore?  
Për çdo ditë ekziston një sustë ”+ intervali kohor” shtype atë dhe kësisoji ke qasje për të regjistruar 
kohë të re për të njëjtën ditë.  
 
Unë kam të njëjtin orar gjithnjë ose për një periudhë të gjatë. Duhet megjithatë ta regjistroj orarin 
për çdo javë?  
Po, ti duhet ta regjistrosh orarin vazhdimisht në mënyrë që gjithnjë të kesh kohë aktuale. Regjistroje 
javën tuaj aktuale dhe shtype në përsërite ku ti e zgjedhë ”të gjtiha javët e qasshme”. Atëherë orari 
yt zhvendoset 4 muaj përpara në kohë. Tani ti mund t´i regjistrosh  devijimet në javën aktuale nëse ti 
je i lirë ndonjë ditë apo e kryen punën më herët ose më vonë. Kjo për arsye që kohët të jenë gjithnjë 
aktuale për veprimtaritë.  
 
Duhet ta regjistroj orarin kur ne kemi parashkollor të përgjithshëm 15 orë në javë?  
Për parashkollorin e përgjithshëm aplikohet dhe është një veprimtari e pa pagesë 15 orë në javë. 
Veprimtaritë përfshijnë nga 3 orë në ditë gjatë gjysmëvjetorëve të shkollës fillore, e shpërndarë në 
175 ditë në vit. Kohët janë të regjistruara në bazë të vendimit të drejtorit.  
 
Si e regjistroj unë orarin nëse prindëritë banojnë në adresa të ndryshme?  
Të dytë mund t´i dërgojnë orarët e veta. Asnjëri nga orari juaj nuk mbishkruhet por sistemi i bashkon 
ato automatikisht në një orar të vetëm për fëmijën.  
 
Nëse vetëm njëri nga prindërit e ka vendin, atëherë shënjoje ”i lirë tërë javën” kur fëmija nuk është 
në veprimtari, përndryshe mungon orari dhe paralajmërimi të dërgohet ty.  
 
Nganjëherë ndodhë ndërrim gjatë të njëjtës ditë, por në sistem nuk mund të regjistrojnë të dytë në 
të njëjtën ditë. Njëri nga ju mund ta regjistroni kohën për marrje dhe lënie.  
 
Nëse ndahet vendi në gjysmë të javës atëherë regjistrojë kohët vetëm për ditët tuaja dhe lëri të 
tjerat bosh.  
 
Nëse njëri nga ju e shënjon ”i lirë tërë javën” dhe ai tjetri ka nevojë t´i regjistrojë kohët mund të hiqet 
shënjimi dhe të shkruhet koha aktuale.  
 
Ndodhë konflikt dhe katrori i paralajmërimit shfaqet nëse kursehet koha e orarit në një kohë tashmë 
të regjistruar. Një simbol paralajmërimi shfaqet në pamjen javore te të dytë, që domethënë që njëri 
nga prindërit ta hjek kohën e tij të gabuar. Administratori mund ta ndryshojë konfliktin e orarit për ta 
hapur orarin.  
 
Si ta regjistroj orarin nëse fëmija zhvendosët në një vend të ri?  
Kur fëmija të jetë zhvendosur në një vend të ri regjistrohet përmbi orar dhe ti vendosë se në cilin 
vend ta regjistrosh orarin.   
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Nëse fëmija vendoset në një vend të ri dhe ndodhen edhe më tutje të regjistruara kohët e orarit të 
vendit të parë  atëherë shfaqet teksti informativ:  
 
"Ka kohë të regjistruara të orarit pas një vendosje të përfunduar. Ti ke mundësi t´i kopjosh këto për 
vendosjen e re të fëmijës. Pasi që kohët e orarit të jenë regjistruar zhduket kjo mundësi.” 
 
Atëherë ti mund të zgjedhësh t´i kopjosh kohët e mbetura të orarit në vendosjen e re ose të 
regjistrosh kohë të reja orari për vendosjen e re.  
 
 

Si ta regjitroj orarin nëse fëmija e ndërron repartin?  
Nëse fëmija zhvendoset në një repart të ri lihet vendosja përmbi orarin, ku vendosja e vjetër poashtu 
shihet. Ti vendosë së në cilin vend të lihet orari 
 
Nëse fëmija vendoset në një repart të ri dhe ndodhen edhe më tutje të regjistruara kohët e orarit të 
vendit të parë  atëherë shfaqet teksti informativ: 
 
"Ka kohë të regjistruara të orarit pas një vendosje të përfunduar. Ti ke mundësi t´i kopjosh këto për 
vendosjen e re të fëmijës. Pasi që kohët e orarit të jenë regjistruar zhduket kjo mundësi.” 
 
Atëherë ti mund të zgjedhësh t´i kopjosh kohët e mbetura të orarit në vendosjen e re ose të 
regjistrosh kohë të reja orari për vendosjen e re.  
 
Si ti regjistroj kohët nëse fëmija është në parashkollor ose institucionin e kohës së lirë gjatë natës?  
Ti e shkruan orën e shtunë 15:00-23:59 dhe e diele 00:01-11:15. Nëse ke nevojë edhe për një kohë e 
shtyp shenjën e plusit për ta hapur një zgjedhje kohe për të njëjtën ditë.   
 
Unë nuk mund t´a përsëris javën për ditët e mbyllura. Çfarë do të bëj?  
Gjatë ditëve të kuqe veprimtaritë nuk punojnë. Për këtë arsye nuk mund ta përsëritesh një javë të 
tërë në një javë si bie fjala natën e kërshëndellave. Për javët me ditë të mbyllura ti duhet t´i 
regjistrosh kohët aktuale për atë javë. Atëherë të shfaqet një tekst informativ ”Javë me ditë ku 
veprimtaritë janë të mbyllura 51, 52, 1”. 


