Hvad er Børnehaveintra?
Børnehaveintra er din daginstitutions intranet system. Det er en internetplatform hvor
du nemt og hurtigt får overblik over dit
barns dagligdag, vigtige informationer og
aktiviteter i børnehaven. Samtidig virker
Børnehaveintra som en kommunikationskanal hvor du sikkert og trygt kan kommunikere med personalet og de andre forældre.
Hvad får jeg adgang til?
Du får adgang til en masse informationer
som f.eks. kontaktinformationer til dit barns
legekammerater, billeder fra dit barns dagligdag som du kan downloade.
Du vil modtage ferieblanketter, tilmeldinger
til diverse arrangementer, mødeindkaldelser
og beskeder.

Hvorfor intranet
Intranettet giver dig adgang til informationer om dit barns daginstitution 24 timer
i døgnet.
Ved at flytte en del af administrationen til
intranettet sparer daginstitutionen ressourcer og kan prioritere samværet med børnene
højere.
Det betyder tid til at lave spændende aktiviteter, samtidig med at det sikrer bedre vilkår
og flere ressourcer for både børn og personale i institutionen.

Hjælp med at gøre intranettet spændende
Du har mulighed for at indsætte/udskifte profilbilledet af dit barn og dig selv.
Det giver de andre forældre en nem måde at
genkende dig og dit barn på og få lavet en legeaftale for jeres børn.
I fotoalbummet kan du markere (tagge) de
billeder hvor dit barn er med på.
Herefter kan du lynhurtig genfinde de billeder med dit barn, samtidig med at det bliver
meget nemmere for personalet at finde de
sjoveste billeder netop af dit barn til f.eks.
Barnets Bog.

Du kan logge på intranettet ved at besøge institutionens hjemmeside
på samme internetadresse som du plejer, men istedet for at benytte
det tidligere link Forældreintra skal benytte linket Intranet.
Dit brugernavn som var et telefonnummer + a eller b skal du ikke
bruge længere. Du kan logge ind med dit NemID eller ved at klikke
på linket: Jeg ønsker at logge ind uden nemID / Digital Signatur
hvorfra du bliver ført til traditionel login. Hvis du vælger at logge
ind uden NemID skal du blot benytte din email eller dit cpr-nummer
samt den adgangskode du har benyttet tidligere.
Første gang du logger på, bliver du bedt om at opdatere dine oplysninger og evt. at udskifte adgangskoden. Dernæst bliver du bedt om
at udfylde dit barns forventede pasningstider.
Når du er færdig med at indtaste disse oplysninger bliver du ført til
forsiden i intranettet, hvor du får et overblik over opslagstavlen,
de næste aktiviteter og ulæste informationer.

Oplev barnets hverdag med hele familien

