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Gå på Viborg Kommunes hjemmeside (viborg.dk) 

Klik på linjen ”Nemplads ….” 

 

Herefter skal du logge dig på med dit NemID og nedenstående side kommer frem. 

Hvis det er første gang du er på BørneNettet vil du her skulle registrere dig med telefonnummer og 

mailadresse. 

Klik på fanen med dit barns navn eller cpr.nr. 
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Klik derefter på fanen NemPlads 

 

 

Klik på linjen ”Find dagtilbud til… ” 

 

 

Vælg den dato, som du ønsker pasning fra. 

Hvis du har flere børn, vil du blive spurgt om du også ønsker plads til barnets søskende. 

 

Hvis du allerede ved, hvilket dagtilbud du ønsker – altså om det er en bestemt dagplejer, institution, SFO 

eller Klub – trykker du ”Ja”. 
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Herefter vil du få mulighed for at vælge det dagtilbud, som du ønsker. Klik på den lille pil ud for ”Vælg” og 

find dagtilbuddet på listen.  

Når søgningen er færdig, vil der fremkomme et billede med besked om, om der en ledig plads i det ønskede 

dagtilbud. Hvis der er en ledig plads kan den bookes som beskrevet i næste punkt.  

 

Hvis du ikke ved hvilket dagtilbud, du ønsker, siger du ”Nej” og du vil herefter blive spurgt om, om du 

ønsker at se ledige pladser i dit lokalområde eller om du vil se ledige pladser i hele Viborg Kommune. 

Hvis du allerede bor i Viborg Kommune, og ønsker at se ledige pladser så tæt på din bopæl som muligt, 

vælger du lokalområdet. Hvis du er tilflytter eller ønsker at se ledige pladser i en anden del af kommunen 

end den som du bor i, vælger du hele Viborg Kommune. 

Når søgningen er færdig vil der fremkomme et kort, der viser de ledige pladser. 

Din bopæl er markeret med en blå knappenål og de ledige pladser er markeret med grønne knappenåle. 

Ved at klikke på en knappenål kan du se hvilket dagtilbud, der er tale om (Navn, adresse, åbningstider). 

Under kortet står de samme dagtilbud listet op – her kan du dels få dagtilbuddet nærmere præsenteret og 

dels booke pladsen.  
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