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HVAD ER NEMBØRN?
Velkommen til NemBørn! NemBørn er dit blik ind i dit barns børnehaveliv. I denne guide får du
en introduktion til de vigtigste funktioner på NemBørn.
Børnehaven kan selv uploade billeder, skrive dagbøger og meget andet, som du så kan se ved at
logge ind. Desuden kan du her indtaste sygdom, hentetider og særlige behov. Alt i alt letter
NemBørn kommunikationen mellem dig som forælder og dit barns institution og du vil kunne få
et bedre overblik over stedets aktiviteter.
Du kan følge med i NemBørn gennem ’Mit Overblik’, som du finder gennem www.straXen.dk.
Du logger ind med dit NemID. Når du er kommet ind, kan du se faneblade med bl.a. dit og dit
barns navn. Klik ind på dit barn og følg med.
NemBørn fungerer bedst i browserne Internet Explorer eller Google Chrome.

God fornøjelse!
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Du kan få en mail – de såkaldte adviseringer – hver gang der er kommet nyt vedrørende dit
barn. Klik på fanebladet med dit eget navn. Ved underfanen ’Personligt’ kan du i højre side se
en boks, hvor du kan tilmelde dig adviseringer. Skriv din mail-adresse (eller to). Klik på den lille
boks ud for emnerne og tryk på knappen ’Opdater’ – så får du en mail når børnehaven har nyt.
Vi anbefaler at du krydser alle emnerne af, det gør det nemmere for dig at være opdateret.

Du kan også skrive din mail-adresse samt telefonnummer i boksen til højre (samme side), så får
du en mail, hvis børnehaven skriver direkte til dig.

Hvis du vil have det hurtige overblik, skal du blot trykke på fanen ’Overblik’ på dit barns side.
Her får du de fleste informationer fra institutionen og du kan se hvis der er skrevet en
meddelelse/opslag, om en aktivitet eller hvis du har fået en invitation.
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Ved invitationen kan der være et afkrydsningsfelt til (som på billedet her), hvor du kan markere
om du/I kan komme.
Hvis du vil se dagbøger skrevet af institutionen, skal du klikke på fanen ’Dagbøger’. Her kan du
vælge hvilken dato du vil se fra.

Hvis institutionen har angivet at dit barn er på et af deres billeder, kan billedet ses under
fanebladet ’Galleri’ og de tilhørende underfaner.
I galleriet kan du vælge at gemme billedet ved at trykke ’Gem i (barnets navn)s galleri’ under
billedet. Så er billedet gemt på dit barns side, også efter han/hun er stoppet i institutionen.
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Under fanebladet ’Kontakter’ kan du skrive lidt om dit barn og evt. søskende (og sætte et
billede ind), så pædagogerne ved lidt om ham/hende. Familie er automatisk tilføjet.

Under fanebladet med institutionsnavn (her ’Holberghaven’), er der mange muligheder:
Du kan under ’Fravær’ melde sygdom, ferie o.l.

Under fanen ’Afhentning’ kan du fortælle hvornår dit barn bliver hentet og hvem der har fået
tilladelse til at hente. Du kan give tilladelser til hvem der må hente (fx bedsteforældre, der står
automatisk under ’Kontakter’). Hvis en helt anden henter – fx en barnepige eller en ven – skal
du under den dag markere i ’Anden henter’, skrive et navn og så trykke godkend.
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Under fanebladet ’Tilladelser’ kan du fx markere om og hvor billeder af dit barn må vises, om
det må hentes af andre end forældre og meget andet. Det er vigtigt at du her tager stilling, da
det gør det meget nemmere for personalet og dig selv.

Under fanebladet ’Sundhed’ kan du skrive om allergier, medicin, sygdomme o.l.
Under fanebladet ’Kartotekskort’ kan du se et overblik over tilladelser, sygdomme o.l.
På fanebladet ’Adresseliste’ kan du se adresser/telefonnumre på andre børn i institutionen (når
deres forældre har offentligjort det) og selv tilføje dine informationer. Du skal evt. trykke på det
lille plus i kanten for at åbne listen
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Du kan selv bestemme hvilke af dine kontaktinformationer, de andre forældre må se. Du går ind
under dit barns navn og derefter ’Kontakter’.

Der klikker du på dit eget navn. Nu kan du bl.a. bestemme hvilke kontaktinformationer andre
må se.
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