BørneIntra for forældre
Følg dit barns hverdag på BørneIntra
Log dig på for at:
•   Modtage og sende beskeder
•   Læse nyheder
•   Se billeder

Velkommen til forældredelen
i BørneIntra
Du kommer ind på siden via ‘Log ind’ på hjemmesiden. Du
skal bruge NemID (digital signatur) eller det brugernavn og
den kode, du har fået udleveret.
Det er kommunen og den enkelte institution, der bestemmer indholdet og udseendet.
Udseendet kan derfor være anderledes, end det du ser her
på opslaget.
Den første side du ser i BørneIntra er Min side.

Kommunikation

Under dette menupunkt finder
du Beskeder, hvor du kan
sende og modtage beskeder.
Der er også menupunkterne
Dokumenter, Samlemapper,
Kalender og Åbningstider.
Nogle af menupunkterne kan
også findes på forsiden af Min
side.

Børneaktiviteter

Her kan du ændre dit barns aktiviteter for de
enkelte dage, fx sygdom, fridage og kommeog gå-tidspunkter. Du kan også skrive en
kommentar, hvis dit barn fx bliver hentet af
en anden.

Sygdom og fridage

Her kan du markere, hvis dit barn er syg (S)
eller holder fri (F). Skal du ændre mere end
to dage frem, skal du klikke på Børneaktiviteter.

Mine børn

Hvis du har flere børn, kan du vælge det
enkelte barn under Mine børn.

Hjælp til BørneIntra

Her finder du en vejledning bl.a. med
videoinstruktion til, hvordan du bruger
BørneIntra.

Faneblade

Her kan du vælge at se nyheder fra gruppen, institutionen eller
kommunen. Du kan også vælge Min side for at se egne oplysninger.
Under Institutionen kan du få adgang til de institutioner, dine
børn er tilknyttet. Hvis du har børn på forskellige institutioner, kan
du skifte mellem dem. Dette gør du ved at klikke på Forældre ud
for den institution, som du ønsker at se.
Læs mere om fanebladet Institutionen på bagsiden.

Redigér min profil

Her kan du redigere din profil. Du kan skrive om dig selv og din
familie, sætte et billede ind samt ændre adresse, e-mail og
telefonnummer.

Mine beskeder & noter

Her kan du bl.a. se, om du har
modtaget beskeder.

Kalender

Her kan du se de kommende aktiviteter
for dit barn.

Samlemapper

Her kan du se, om du har adgang til
lukkede dokumentmapper.

Barnets side

Her kan du ændre
barnets Ugeskema,
Børneaktiviteter og
Helbredsoplysninger.

Institutionen
Under fanebladet Institutionen kan du se en række spændende ting fra dit barns institution.

Nyheder
Her kan du se nyheder fra dit
barns institution eller dagpleje.
Det kan fx være kommende
arrangementer, aktiviteter i
institutioner eller nyansættelser.

Opslagstavlen
Opslagstavlen er til små korte
beskeder. Det kan fx være praktiske informationer om ændringer
i tilkørselsforhold eller glemte ting
og sager.

Vigtige dokumenter
Her kan du finde længere informationer og dokumenter.
Det kan fx være lister med
børnenes kontaktvoksne, institutionens kostpolitik eller beskrivelse
af nye forhold i institutionen.

Fotoalbum
Her lægger personalet billeder ind fra institutionens hverdag, så du kan følge med.
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