Barnets faneblad
Her kan du se Nyheder og Opslag.
Det vil fremgå ud for navnet på den
der har oprettet informationen, fra
hvilket niveau den kommer.

Her vises en liste over andre børn
i gruppen og deres familie medlemmer.
Her vises personalet i gruppen.

BørneIntra i din daginstitution

Følg dit barns hverdag på BørneIntra
Al skriftlig kommunikation mellem forældre og medarbejdere i din
daginstitution foregår i BørneIntra.
Her finder du også generel information fra kommunen.
Derfor er det meget vigtigt at du holder dig a’jour i BørneIntra.
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BørneIntras app

Via app’en kan du går til Mine børn,
hvor du kan redigere dit barns fremmødekalender. Det vil sige melde sygdom,
ferie og ændrede komme-gå-tider.

Du kan hente den gratis app “BørneIntra” til Android
og Apple smartphones og tablets.
Når du åbner den første gang, skal du vælge din kommune og
logge dig ind med dit brugernavn og din adgangskode.
Så har du adgang til at se:
 Beskeder




Fotoalbums
Informationer
- Nyheder
- Opslag
- Kalender

Fra menuen Fotoalbum kan du lægge
billeder i dit barns album i BørneIntra,
eller du kan med et klik sætte et profilbillede ind af dig selv eller dit barn.

BørneIntra på computeren
Du finder forældredelen via middelfart.inst.dk (bemærk: IKKE www.)
Når du logger på skal du anvende det brugernavn, du får udleveret af institutionen.
Adgangskoden er 1. gang dit cpr.nr uden bindestreg. Herefter danner du din egen adgangskode. Du kan også anvende NemID.
Den første side, du ser i BørneIntra, er min side, som ses her:
Hjælp til FamilieIntra
Her finder du en vejledning bl.a.
med videoinstruktioner til, hvordan du bruger FamilieIntra

Kommunikation
Under dette menupunkt finder du
menupunktet Beskeder, hvor du
kan sende og modtage beskeder.
Der er også andre menupunkter,
der kan have interesse

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

Sygdom og fridage
Her kan du markere, hvis dit barn
er syg (S) eller holder fri (F).
Skal du ændre mere end 2 dage
frem, skal du klikke på Fremmødekalender.
Du kan også skrive en kommentar, hvis dit barn f.eks. bliver hentet af en anden.
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Rediger min profil
Her kan du redigere din profil.
Du kan skrive om dig selv, sætte
billede ind samt ændre adresse, email og telefonnummer. Du kan
også bede om at få en e-mail, når

Mine beskeder og noter
Her kan du bl.a. se, om du har
modtaget beskeder eller brugerundersøgelser.
Kalender
Her kan du se kommende aktiviteter, som du kan deltage i.
Samlemapper
Hvis du har adgang til lukkede dokumentmapper, kan du se dem
her.
Fotoalbum
Du og dit barn har sit eget fotoalbum. Det er både dig og din daginstitution, som kan lægge billeder i
dem. Dit barns fotoalbum ligger på
barnets side.
Barnets side
Her kan du ændre barnets Ugeskema, Helbredsoplysninger og Fuldmagter.
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