Nu starter vi med elektronisk komme/gå
registrering i Dronninglund Børnehave!

Hvorfor nu det?
Der er mange grunde til det, men den vigtigste er, at vi vil bruge
så meget tid som muligt sammen med jeres børn.
I forældre kan melde jeres børn fri, syg og sende beskeder via
børnehaveintra. Det betyder at pædagogen ikke behøver at
bruge tid, på telefonen og skrive beskeder ned.
Andre grunde er, at vi får mulighed for at se hvornår der er brug
for mest personale.

Hvad skal jeg som forælder?
Når I kommer i børnehuset skal i ”klikke” jeres barn ind. Det gør I
ved at klikke på billedet af jeres barn, på skærmen ved indgangen
til garderoben. Så vælger I det ”symbol”, som er knyttet til jeres
barn* (hvis I ikke ved eller har valgt symbol, så er der en
vejledning på side …). *Dette er en sikkerhedsforanstaltning, så at ingen klikker andres
børn ud og ind.

Så dukker dette skærmbillede op. Her vælger I ”Mødt”.

Nu kan I tage stillig til, hvornår jeres barn bliver hentet og af
hvem. Hvis tidspunktet passer, klikker I ”Bekræft afhentning”.
Jeres barn er nu mødt i børnehaven og I går hen på stuen. Vi vil
stadig, i en overgangsperiode, have afkrydsning på stuen. Så husk
som altid at sige godmorgen eller goddag til en voksen.
I gentager det samme når barnet hentes.

Det er jer forældre der skal klikke på skærmen og aldrig
børnene. Det er af hensyn til børnenes sikkerhed. Det vil
sige, at I ALDRIG må lade barnet klikke på skærmen.

Brug mobilintra
Dronninglund Børnehave har mobilintra. Det betyder, at du med
en smartphone, har det du skal bruge lige ved hånden.

Du kan melde dit barn fri eller syg. Sende og læse beskeder. Læse
nyhedsbreve og se opslagstavlen.
Dog er man nød til at logge på intra, fra en computer eller tablet,
for at udfylde feriesedler ol.

Hvad nu hvis vi ikke har et symbol?
For at vælge et symbol, skal I logge ind på intra fra vores
hjemmeside www.drlbh.dk intra.

På barnets infokort vælger I ”Ret foto og oplysninger”.

Længst ned kan man vælge eller skift symbol. Husk at gemme!

Hvad nu hvis jeg ikke er oprettet som
bruger i intra?
Som standard oprettet jeg altid begge forældre (hvis I har fælles
forældremyndighed) som bruger. Hvis ikke I har et login så
henvend jer til leder, Hanne kristensen.
Første gang man logger på intra bruger man sit cpr.nr. og NemId.
Når I er kommet ind kan I oprette en adgangskode, så I ikke
behøver bruge NemId hver gang.

