Velkommen til FamilieIntra
I Ellevang Dagtilbud og dit barns institution har vi et kommunikations- og
samarbejdssystem, det hedder BørneIntra.
BørneIntra er delt op i tre dele; en hjemmeside, et PersonaleIntra og et
FamilieIntra.
FamilieIntra er det sted, hvor I som forældre kan få særlig information fra
institutionen, dagtilbuddet og Børn og Unge.
Du kan logge på FamilieIntra med dit NemID eller du kan vælge at få et brugernavn
og en adgangskode.

Vejlby Dagtilbuds hjemmeside er:

www.ellevangdagtilbud.dk
Den direkte vej til Børnehuset ved Skovens hjemmeside er:

www.boernehusetvedskoven.dagtilbud-aarhus.dk

Formål, brug og muligheder
Der er mange fordele ved FamilieIntra, som skal ses som et supplement til den
daglige, mundtlige dialog mellem institutionen og forældrene, og ikke erstatte den.
Det overordnede formål med systemet for os i Ellevang Dagtilbud er:
 At inddrage jer i vores hverdag, og give jer bedre mulighed for dialog om
”hvad har du lavet i dag” med jeres barn.
 At give en bedre indsigt i vores pædagogiske arbejde med jeres børn.
 At alle fællesbeskeder og påmindelser nu kan ses på FamilieIntra.
Af de mange muligheder, der er i systemet, vil vi derfor udnytte følgende:
 Nyheder – her skriver vi, hvad vi har lavet, så I kan få en indsigt i
dagligdagen i institutionen.
 Opslag – løbende, når der er relevante ting at meddele.
 Kalender – aktiviteter / møder i dagtilbuddet og afdelingerne kan ses i
kalenderen.
 Fotoalbum – når vi har været på tur, haft en aktivitet eller bare oplevet noget
sjovt, så I kan se, hvad vi går og laver.
FamilieIntra vil give os en fælles fordel, som i sidste ende vil gøre mange ting
lettere i hverdagen omkring jeres børn. Men de fordele opnår vi kun, hvis vi alle
bakker op om systemet. Det betyder også, at I skal være opmærksomme på:
 FamilieIntra er ikke det samme som Facebook og andre tilsvarende
sociale elektroniske systemer. Det er et arbejdsredskab, et værktøj i vores
fælles elektroniske samarbejde og kommunikation. Derfor skal brug af
systemet være med omtanke og god web-etik. Evt. misbrug af systemet kan
derfor betyde, at man udelukkes fra FamilieIntra.
 Gensidigt ansvar - vi lægger løbende information ud til jer, og det forventer
vi selvfølgelig også, at I så læser.
 Beskeder til personalet – beskeder til personalet og den pædagogiske leder
foregår som hidtil i den daglige kontakt.

Log på FamilieIntra
For at logge ind på FamilieIntra skal du gå ind på www.ellevangdagtilbud.dk eller
på dit barns institutions hjemmeside.
I øverste højre hjørne kan du logge på ved at klikke på Log ind. Du kan logge ind
med NemID ved at klikke på ikonet

FamilieIntra - når du er logget ind
Når du har logget dig ind, kan du se fanebladet Min side. Den side kommer du til,
når du lige har logget sig ind. Her kan du f.eks. se dit navn, de institutioner du har
adgang til (hvis du f.eks. har børn i forskellige pasningstilbud) og om du har nye
beskeder.
Klikker du på fanebladet med dit barns navn får du adgang til alle informationer fra
afdelingen, dagtilbuddet og Børn og Unge.

I fanebladet Min side kan du redigere din profil og du kan vælge at få tilsendt en
mail, hver gang, der er nyt i FamilieIntra.
Dette gør du ved at klikke på Redigér min profil og indtaste din mail-adresse. I feltet
e-mail-advisering klikker du af ud for de emner, du gerne vil modtage adviseringer
om.

Såfremt du gerne vil have et brugernavn i stedet for at bruge NemID kan du
kontakte den pædagogiske leder.
Hent BørneIntra app’en og læs nyheder m.m. på din mobil eller tablet
Du kan hente en app til BørneIntra i AppStore og PlayButik (søg på KMD
BørneIntra) – her kan du bl.a. læse nyheder, opslag, beskeder, aktivitetsplaner og
se billeder.

