66 | Side

Kære forældre i Institutionen

I Institutionen indfører vi et check-in system på touchskærm.
Det betyder, at du om morgenen via en touchskærm, skal checke dit barn ind og skrive, hvornår du
forventer at afhente dit barn. Dette tidspunkt er blot vejledende og skal bruges som rettesnor, når
vi f.eks. tager på ture m.m.
Ligesådan skal du checke ud når du henter dit barn. Du kan også give besked om, hvis andre
henter dit barn.
I kalenderen kan du give besked om forventede fridage, feriedag m.m.
Systemet er meget simpelt og du får selvfølgelig vejledning af personalet.
Nedenfor finder du informationer om, hvordan du bruger SMS systemet til at melde dit barn syg
eller fri, og hvor du kan opdatere stamdata og se billeder.

Med venlig hilsen
Institutionen
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DayCare SMS service

Som forælder kan du melde dit barn ’SYG’ eller ’FRI’ i DayCare Touch via SMS.
Når du sender en SMS besked, bliver touchskærmen i institutionen automatisk opdateret, og du får
en bekræftelse pr. SMS om at beskeden er modtaget af institionen.
SMS nummeret på børnehaven er 1276xxx.
SMS beskeder koster almindelig SMS takst.

SYG
Hvis dit barn er syg, skal I skrive følgende tekst:
SYG NAVN
Og sende beskeden til 1276xxx
Eksempel:
SYG John
Efter meldingen får I en kvitteringsbesked, lydende i retning af: Tak for henvendelsen og god

bedring med John, Institutionen
FRI
Hvis dit barn har FRI, skal I skrive følgende tekst:
FRI NAVN
Og sende beskeden til 1276xxx
Eksempel:
FRI John
Efter meldingen får I en kvitteringsbesked, lydende i retning af: Tak for henvendelsen og god

fridag til John, Isbjørnen
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Eksempel
Hvis Bente har datteren Anne syg, og derfor holder hendes lillebror Jacob fri, så skal Bente gøre
følgende:
Sende SMS til 1276xxx med teksten: SYG Anne
OG
Sende SMS til 1276xxx med teksten: FRI Jacob
Der skal sendes en besked pr. barn, man ønsker at opdatere status på.
BEMÆRK: Hvis hun kun sender ÉN SMS besked med teksten: ”SYG Anne og FRI Jacob”, vil
kun den første del blive behandlet og Jacob status vil IKKE blive opdateret på
touchskærmen. Men alle beskeder bliver videresendt til institutionen, så institutionen kan se
HELE beskeden.
VIGTIGE BESKEDER TIL BØRNEHAVEN, SKAL FORTSAT GIVES PR. TELEFON TIL
BØRNEHAVEN.
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DayCare Home

Home er forældrenes portal til institutionen hjemmefra. Ved login, kan man se og ændre
oplysninger om egne børn og egne oplysninger.
OBS: Det er ikke muligt at ændre oplysninger om ægtefæller via Home.
Funktioner:
-

Man kan se og opdatere følgende info om egne børn i systemet
o

Stamdata

o

Check-in status

o

Billede af barnet

o

Se billeder fra institutionen

o

Læse/skrive beskeder fra/til institutionen

o

Oprette bruger til brug i DayCare app

o

Læse dokumenter fra institutionen

o

Deltage i Debatter

o

Tilmelde arrangementer

o

Registrere feriedage

Home findes på http://home.daycare.dk
Login sker ved NemID login, eller ved login med SMS.
Ved log-in med SMS, skal telefonen være registreret i DayCare for at kunne logge på.
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DayCare Forælder App

DayCare Forælder er tilgængelig til iPhone, Android og Windows Phone.
Her kan du:
-

Se og ændre status og afhentningstidspunkt på dit barn

-

Se og sende beskeder til børnehaven

-

Se Legeliste over de forældre, hvor mobilnummeret er frigivet

Scan denne QR kode, for at finde App’en i din App Store/Market.
Hvis du ikke anvender QR-koder, kan du gå ind dit Market og søge
efter ”DayCare Forældre”
Inden du kan anvende app’en, skal du logge ind på
http://home.daycare.dk og oprette brugernavn og password under
”Indstillinger|Smartphone”, se billedet
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