
INFORMATIONSFOLDER  

For forældre med børn i Dagplejen, Dagtilbud 

Søvind 

 

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN I 

Søvind 
Dagplejen i Søvind blev 1. januar 2018 sammenlagt med 

samordningen i Søvind under samme ledelse. Denne 

omorganisering af dagplejen er en politisk beslutning med 

følgende formål: 

• Forældre: Mere indflydelse og større fleksibilitet for 

familierne i forhold til valg af plads, så dagpleje bliver 

valgt til for det, som er dagplejens styrke, ligesom 

vuggestue bliver valgt til for det, som er vuggestuens 

styrke. 

• Ledelse: Mere helhedstænkning i det pædagogiske 

indhold mellem dagpleje, vuggestue og børnehave, så 

faglige styrker og kompetencer bliver brugt på tværs, til 

gavn for faglighed og kvalitet i dagtilbudsområdet som 

helhed. 

• Forvaltning: En større robusthed i dagplejen ved 

svingende efterspørgsel og fødselsårgange. 

Ledelsen i dagtilbud Søvind 

Dagtilbudsleder Anne-Lise Dokkedahl:  Mobil: 

29328878 og mail: ald@horsens.dk 

I er altid velkommen til at kontakte ledelsen, hvis I har 

spørgsmål eller en undren. 

Kontaktbesøg 

Inden jeres barn starter i dagplejen, afholder vi et 

kontaktmøde mellem dagplejeren og jer som forældre i 

dagplejerens hjem. 

Formålet med mødet er først og fremmest, at både I og 

jeres barn bliver trygge ved det sted, barnet skal passes. 

Det er vigtigt, at I benytter kontaktmødet til at fortælle 

dagplejeren så meget som muligt om barnet – dets 

reaktioner, vaner, kost, sygdomme og i det hele taget alt, 

hvad der kan fremme og lette forståelsen for og 

kendskabet til barnet. 

Desuden er det vigtigt, at I får indblik i, hvordan 

dagligdagen former sig i dagplejehjemmet, og hvilke 

husregler, der er. 

Det er også ved kontaktbesøget, at I kan få svar på de 

spørgsmål, I har omkring dagplejen. 

Åbningstid i dagplejen 

Den enkelte dagplejer har en ugentlig åbningstid på 48 

timer. Dagplejen åbner tidligst kl. 6.15 og lukker senest kl. 

17.00. 

Dagplejen i Søvind har dagplejerne, der både har tidlige 

tider, mellemtider og sene tider. 

Dagplejehjemmet har faste åbne- og lukketider, og inden 

for denne ramme kan I som forældre tilrettelægge jeres 

behov. 

Ved kontaktbesøget aftaler vi behovstider for det enkelte 

barn. Hvis disse behovstider ændrer sig markant, er det 

vigtigt, at forældre og dagplejer taler sammen om dette.  

Det har betydning for dagplejerens daglige planlægning og 

i forhold til planlægning af en eventuel gæstepleje. 

Forældrene skal være hos dagplejeren 10 min. før 

lukketid, så der er tid til at pakke sammen, og forlade 

dagplejeren inden lukketid, så vi undgår overarbejde. 

Giv besked! 

Det er vigtigt for dagplejeren at vide, hvis I som forældre 

en dag bliver væsentlig forsinket i forhold til aflevering og 

afhentning. 

Hvis barnet bliver hentet af andre end forældrene, skal 

dagplejeren have besked. 

Sovetid 

Barnet kan sove ude i egen barnevogn med en godkendt 

sele. I dagplejen bruger vi kun DVN-godkendte seler til 
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barnevognen. I skal selv medbringe barnevogn og sele. 

Når barnet skal ind og sove, tilbyder dagplejen hynder og 

tæpper. 

En typisk dag i dagplejen 

• Om morgenen, når børnene kommer, er der leg og 

hygge. 

• Cirka klokken 9 er der formiddagsmad. 

• Imellem klokken 9 og 11 er der aktiviteter enten hjemme 

eller ude. Det kan for eksempel være sang, gymnastik, 

tegning/maling eller legestue, gåtur, tur til legepladsen. 

• Ved 11-12 tiden er der frokost og derefter et par timers 

middagssøvn. 

• Midt på eftermiddagen er der et eftermiddagsmåltid 

samt leg og hygge, indtil børnene bliver hentet. 

Af hensyn til aktiviteterne ud af huset skal jeres barn helst 

møde i dagplejen før klokken 9 eller efter klokken 11. I 

har dog mulighed for at lave en særlig aftale med jeres 

dagplejer. 

Legestue – det lille miljø i den store gruppe Vi tager i 

legestue 1 gang om ugen i daginstitutionen, hvor vi har 

vores eget grupperum. Børnene har mulighed for at 

udvikle deres kompetencer med en større gruppe børn og 

flere voksne. Vi synger, laver rytmik, maler, leger m.m. 

Arbejdet med de pædagogiske læreplaner indgår i de 

forskellige aktiviteter.  

Et af formålene med legestuen er, at børnene og 

dagplejerne lærer hinanden at kende på tværs i 

legestuegruppen. På den måde har vi bedre mulighed for 

at tilbyde gæstepleje hos en dagplejer, som barnet kender, 

når barnets egen dagplejer er fraværende. 

Endvidere planlægger dagplejerne forskellige aktiviteter og 

arrangementer, der foregår i løbet af året.  

PERSONALE OG FORÆLDRE 
Pædagogisk tilsyn 

Det er dagtilbudslederen, der fører tilsyn i de enkelte 

dagplejehjem. Endvidere foregår tilsynet i legestuen, 

hvor dagplejeren modtager vejledning og sparring af 

daginstitutionens ressourcepersoner og ledelse, som 

også har til opgave at følge det enkelte barns fysiske, 

psykiske og sociale udvikling i samarbejde med 

dagplejeren. 

Dagplejehjemmet 

Når en dagplejer bliver ansat, bliver dagplejerens hjem 

samtidig godkendt som dagplejehjem af dagtilbudslederen. 

Ved godkendelsen lægger dagtilbudslederen vægt på, at 

de fysiske rammer og sikkerheden er i orden for børnene. 

Vi vurderer endvidere, om der i hjemmet er plads og rum 

til 4-5 dagplejebørn og til dagplejerens egen familie. I 

dagplejen prioriterer vi det hjemlige miljø. Private hjem er 

forskellige, hvilket er værdifuldt efter vores mening. Der 

vil være forskellige husregler i de forskellige 

dagplejehjem. Vi beder jer forældre vise respekt for 

husreglerne og for, at dagplejehjemmet er et privat hjem, 

hvor der også skal være plads til dagplejerens egen 

familie. 

Tavshedspligt 

Dagplejeren og dagplejepædagogerne har tavshedspligt 

med hensyn til oplysninger om det enkelte barn og dennes 

forældres private forhold. I bør som forældre også vise 

hensyn over for oplysninger om de andre børn i dagplejen, 

deres forældre og dagplejehjemmet. 

 

Praktiske forhold 

Tøj og skiftetøj 

Det er en god idé at give jeres barn rigeligt med skiftetøj 

med i dagplejen. Pak en taske med følgende: 

Huskeseddel: 

• Bleer 

• Undertøj 

• Håndklæder 

• Hagesmække 

• Ekstra tøj 

• Støvler/sko til udendørs brug 

• Regntøj/gummistøvler 

• Hjemmesko/sokker 

• Plastikposer (til snavsetøj) 

• En sådan taske kan klare de fleste situationer, men 

snak med jeres dagplejer, så barnet ikke mangler noget 

Sund mad 

Dagplejen sørger for en sund og varieret kost. Børnene får 

et formiddagsmåltid, frokost og et eftermiddagsmåltid. 

Børnene får mælk og vand at drikke. 

Jeres barn skal have spist morgenmad, inden det kommer 

i dagpleje. Møder barnet tidligt, kan I tage morgenmaden 

med. 

Får jeres barn stadig speciel babymad, f.eks. 

mælkeerstatning, grødprodukter og mos, skal I selv tage 

det med. I skal også selv tage eventuel specialkost med. 

 

Kørsel 

Når vi, i dagplejen, skal på en længere tur, end børnene 

kan gå, er udgangspunktet, at vi bruger offentlig transport 

– bus eller tog. 

I de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at bruge 

offentlig transport, kører dagplejeren med børnene i sin 

private bil. 

Hvis dagplejeren skal køre med børnene, skal I som 

forældre tage en godkendt stol med til dagplejeren den 

pågældende dag. Dagplejeren må kun køre med jeres 



barn, hvis I som forældre har skrevet under på en 

kørselstilladelse. 

Rygning 

Børnene udsættes ikke for passiv rygning i dagplejen. De 

rum, hvor børnene opholder sig, er røgfri hele dagplejens 

åbningstid. 

Uden for dagplejehjemmet deltager dagplejeren kun i 

arrangementer, der også er røgfrie (f.eks. legestue og 

børnefødselsdage). 

Dagplejen har en rygepolitik. I kan se den på kommunens 

hjemmeside horsens.dk. 

Husdyr 

Nogle dagplejere har husdyr, f.eks. hund, kat, fugle. Børn 

har ofte stor glæde af at være sammen med dyr. Vi har 

retningslinjer for, hvordan børn og dyr er sammen i 

dagplejen, specielt i forhold til hygiejne og sikkerhed. Børn 

og dyr skal være under opsyn, når de er sammen. 

Dagplejen har en husdyrpolitik. I kan se den på 

kommunens hjemmeside horsens.dk. 

Forsikring 

Horsens Kommune har ingen børneulykkesforsikring, da 

det i øjeblikket ikke er lovligt for kommunerne at tegne 

børneulykkesforsikringer. Eventuelle skader skal I 

anmelde til jeres egen forsikring.  

Horsens Kommune har heller ikke en forsikring, der 

dækker eventuelle materielle skader i dagplejehjemmet 

forårsaget af børnene, og I har som forældre ikke noget 

erstatningsansvar. 

Når ældre søskende er på besøg (for eksempel ved 

aflevering, afhentning og forældrekaffe), er det jer som 

forældre, der har ansvaret for jeres barn. 

PÆDAGOGISK INDHOLD 
Dagplejens mål 

Det er dagplejens målsætning – i samarbejde med jer 

forældre – at give barnet en tryg og harmonisk opvækst, 

hvor vi tilgodeser jeres barns behov. 

Dagplejen tager udgangspunkt i det nære hjemlige miljø, 

hvor børnene har mulighed for at være med i de daglige 

gøremål. 

Hjemmets muligheder suppleres med ture i nærmiljøet – 

f.eks. naturen, legepladsen, børnehaven og besøg hos 

andre dagplejere. 

Den nye styrkede læreplan og ”Vi lærer sprog” 

Vi samarbejder med pædagogerne i daginstitutionen 

omkring de pædagogiske indsats områder f.eks. styrkede 

læreplan og ”Vi lærer sprog” læreplaner, hvor vi 

planlægger, dokumenterer og evaluerer omkring det 

samme læreplanstema i løbet af året. Dette foregår, når vi 

er i legestue. 

SYGDOM OG FERIE 
Barnets sygdom 

Vi må ikke tage imod syge børn i dagplejen. Barnet skal 

kunne indgå i dagplejehjemmets daglige rytme såvel 

indendørs som udendørs. 

Hvis barnet bliver syg i dagplejen, vil I blive kontaktet for 

nærmere aftale 

Giv besked! 

Det er vigtigt, at vi altid kan komme i kontakt med jer, når 

det er nødvendigt. Hvis I får nyt arbejde/arbejdssted, hvis I 

flytter eller får nyt telefonnummer, skal I fortælle det til 

dagplejeren. 

I kan læse mere i Sundhedsstyrelsens pjece ”Smitsomme 

sygdomme hos børn – en vejledning for daginstitutioner, 

skoler og forældre” - som vi i dagplejen bruger som 

vejledning i forhold til syge børn: 

www.sst.dk/da/sygdomog-behandling/smitsomme-

sygdomme/smitsomme-sygdomme-hos-boern. 

Giv besked! 

Når jeres barn er syg eller har fri, så husk at give 

dagplejeren besked så tidligt som muligt, og helst inden 

barnets normale mødetid. Dagen før jeres barn igen skal 

starte i dagpleje efter en længere sygdomsperiode, skal 

dagplejeren have besked om, at barnet kommer. 

Medicin 

Det er altid forældrenes ansvar at give børnene medicin. 

Dagplejen kan ikke påtage sig at give børnene medicin, 

med mindre det drejer sig om livsvigtig medicin eller 

medicin for kroniske lidelser. 

 

Ferie 

Kommunens dagtilbud holder ferielukket: 

• fredag efter Kristi Himmelfartsdag 

• 3 uger i juli måned 

• dagene mellem jul og nytår 

Juleaften og grundlovsdag har vi lukket, og der er ikke 

mulighed for feriepasning. 

Har I behov for pasning i de perioder hvor der er 

ferielukket, tilbyder vi pasning enten i gæstedagplejer i det 

daginstitution distrikt, der har feriepasning. I 2019 er det 

dagtilbud Egebjerg, og vi samarbejder endvidere med 

Egebjerg og Gedved. Dagtilbud Søvind har IKKE 

feriepasning, det med baggrund i dagtilbuddets størrelse 

Se yderligere informationer om feriepasning på 

kommunens hjemmeside horsens.dk. 

http://horsens.dk/
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Gæstepleje 

Hvis jeres dagplejer bliver syg, ringer vi til jer tidligt om 

morgenen for at aftale, hvor jeres barn skal i gæstepleje.  

Morgentelefon 

Vi forventer, at I kan høre jeres telefon, når vi ringer tidligt 

om morgenen. Alternativt indtaler vi en besked på 

telefonsvareren. 

Morgentelefon varetages af 2 dagplejere I Hovedgård, som 

kontakter dagplejerne eller daginstitutionen i Søvind, når 

en dagplejer i Søvind bliver syg.   

 

Principper for gæstepleje dagtilbud Søvind 

Princip for gæstedagpleje er besluttet i 

forældrebestyrelsen: 

Ved dagplejerens fravær, tilbydes barnet gæstepleje, hvor 

der er plads enten hos en anden dagplejer eller i 

vuggegruppen i Børnehuset. 

 

Ved planlagt fravær organiseres dette primært af 

gruppekoordinatoren. Forældrene orienteres få dage 

forinden (senest dagen før) gæsteplaceringen, da der kan 

forekomme akutte ændringer.  

Ved ikke planlagt fravær ringes forældrene op om 

morgenen kl. 5.45. Det er derfor vigtigt, at forældrene er 

opmærksomme på, at tage telefonen, alternativt aflytte 

telefonsvareren, samt sikre, at gruppekoordinatorerne altid 

har forældrenes korrekte telefonnummer.  

Gruppekoordinatorerne er lydhør i dialogen ift. forældrenes 

behov og ønsker om gæsteplacering, indenfor den givne 

ramme.  

Der kan være særlige hensyn ift. et barn, som gør, at 

tilbuddet om gæstepleje fraviger principperne, det kan fx 

være allergi, sygdom eller andet. Det er vigtigt, at 

forældrene oplyser herom ved ikke planlagt fravær.  

 

 

DAYCARE 
Alle dagplejere har en tablet, hvor du som forældre skal 

tjekke dit barn ind om morgenen og ud igen om 

eftermiddagen. Det er også muligt, at give dagplejeren 

besked om sygdom, fri og andet. Forældrevejledningen 

omkring DayCare følger med som bilag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Følgende informationer kan hjælpe dig godt i gang. 

Kære forældre i dagtilbud Søvind 
Velkommen til DayCare.   

Om morgenen skal du via en touchskærm tjekke dit barn 

ind og angive, hvornår du forventer at hente dit barn igen. 

Dette tidspunkt er blot vejledende og skal bruges som 

rettesnor, når vi f.eks. tager på ture m.m. 

Ligeledes skal du også tjekke dit barn ud, når du henter dit 

barn. Du kan også give besked om det evt. er andre, der 

henter dit barn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan via touchskærm, SMS, app og internettet give 

besked om forventede fridage, feriedage, sygdom m.v. 

Nedenfor får du en vejledning til, hvordan du bruger SMS, 

app og internettet.  

Du kan via DayCare også opdatere stamdata, se billeder, 

tilmelde dig arrangementer, se legelister m.v. Det er under 

”stamdata” at du eksempelvis giver tilladelse til kørsel mv. 

DayCare består af disse 3 ting: 

SMS 
 

Hjemmefra/PC 
 

SmartPhone 

App’en hedder ”DayCare” og kan hentes til både iPhones, 

iPads (som iPhone app), Windows Phones og 

Androidtelefoner. På nuværende tidspunkt er app’en kun 

fuldt ud opdateret til iPhones, iPads og Android-telefoner 

med de stort set de samme funktioner, som er tilgængelige 

via internettet. App’en til Windows Phones har 

begrænsede funktioner. Alle funktioner kan tilgås ved at 

logge ind på hjemmesiden.  

Har I brug for hjælp til brugen af app, hjemmeside mv., er I 

velkomne til at kontakte Dagtilbud Søvind  

Med venlig hilsen 

Dagtilbud Søvind 

Herunder gennemgås hvordan DayCare fungerer: 

Horsens, den 16. juni 2017 

FORÆLDREVEJLEDNING til DayCare app 

 

 

VELKOMMEN TIL DAYCARE 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har her samlet nogle vigtige oplysninger til dig om brugen af DayCare. Vi håber, at   



DAYCARE SMS SERVICE  
Som forælder kan du melde dit barn ’SYG’ eller ’FRI’ i  

DayCare via SMS. Når du sender en SMS-besked, bliver 

det registreret automatisk i daginstitutionen, og du får en 

bekræftelse pr. SMS retur om, at beskeden er modtaget.  

Din dagplejer kan oplyse det nummer, du skal anvende 

(7 cifre). SMS beskeder koster almindelig SMS-takst.  

SYG  

Hvis dit barn er syg, skal I skrive følgende tekst:  

SYG NAVN  

Og sende beskeden til din dagplejer. 

Eksempel:  

SYG John  

Efter meldingen får I en kvitteringsbesked, lydende i 

retning af: Tak for henvendelsen og god bedring med 

John, hilsen din dagplejer.   

FRI  

Hvis dit barn har FRI, skal I skrive følgende tekst:  

FRI NAVN  

Og sende beskeden til dagplejerens 7 cifre. Eksempel:  

FRI John  

Efter meldingen får I en kvitteringsbesked, lydende i 

retning af: Tak for henvendelsen og god fridag til John, 

hilsen din dagplejer.   

Bemærk:  

Hvis en forælder har flere børn, der skal sendes besked 

om, er det nødvendigt at sende én sms pr. barn, da 

DayCare ikke kan læse, hvis der er flere navne i samme  

SMS. 

Vigtige øvrige beskeder til dagplejeren, skal fortsat 

gives pr. telefon eller personligt.  

  

DAYCARE HOME TIL PC  
Home er forældrenes portal til daginstitutionen hjemmefra. 

Efter login kan du se og ændre oplysninger om egne børn 

og egne oplysninger.  

OBS: Det er ikke muligt at ændre oplysninger om 

ægtefæller via Home.  

Home findes på home.daycare.dk  

Login sker ved NemID login første gang. Herefter kan login 

ske med mobilnummer og en SMS-kode, som sendes til 

mobilnummeret ved hvert log-in. Ved log-in med SMS, 

skal telefonen være registreret i DayCare (mine 

indstillinger/stamdata) for at kunne logge på. 

Funktioner:  

Du kan se og opdatere følgende info om egne børn i 

systemet  

• Stamdata 

• Se billeder fra daginstitutionen 

• Læse/skrive beskeder fra/til daginstitutionen 

• Oprette bruger til brug i DayCare app 

• Læse dokumenter fra daginstitutionen  

• Tilmelde arrangementer og registrere feriedage 

• Se legelister 

• Se forældrebestyrelsen og personalet i 

daginstitutionen 

• Se opslag  

DAYCARE FORÆLDER APP  
DayCare app’en er tilgængelig til iPhone, iPad (som 

iPhone app), Android og Windows Phone.  

Du kan hente app’en i App Store/Play butik. App’en hedder 

”DayCare”. Søg evt. på ”DayCare CIM Mobility”, hvis den 

ikke kommer frem. På Windows telefoner hedder app’en 

”DayCare forældre”.  

Her kan du:  

• Se og sende beskeder til daginstitutionen 

• Se legeliste over de forældre, hvor mobilnummeret er 

frigivet 

• Melde fri og syg (dags dato og én dag frem på  

Windows Phones). 

Følgende funktioner er kun tilgængelig via IOS og Android 

samt home.daycare.dk  

• Se og ændre status og afhentningstidspunkt på dit 

barn (når barnet er tjekket ind) 

• Billeder – se og download 

• Egne stamdata – se og opdater 

• Feriepasning – til- og framelding vedr. ferieperioder 

• Dokumenter – se og download 

• Arrangement – til- og frameld   

(følger i en snarlig opdatering) 

• Se opslag 

Hvis alle ovenstående funktioner ikke er tilgængelig første 

gang, du åbner app’en, vælges menuen (de tre streger) 

oppe i højre hjørne. Tryk på punkterne i menuen til der 

kommer en lodret blå tegnestift. Lodret blå tegnestift 

betyder, at punktet vises på barnets forside.  

Registering af bruger i DayCare forældre app Når 

app’en åbnes på IOS / Android telefoner, vælges ”jeg er 

forældre”. Der kommer herefter en registreringskode, som 

skal indtastes på home.daycare.dk under ”mine 

indstillinger – smartphone (IOS og Android)”.  

Se evt. nedenstående skærmbillede fra Home. Pinkoden 

skal være en 4-cifret kode. I menuen i app’en kan man 

vælge, om app’en skal huske pinkoden eller ej.  

http://home.daycare.dk/
http://home.daycare.dk/
http://home.daycare.dk/


 

Når app’en åbnes på Windows Phones indtastes 

brugernavn og kodeord, der på forhånd skal være angivet 

på home.daycare.dk under ”mine indstillinger – 

smartphone (Windows Phone)”. 

STAMDATA 

Det er vigtigt, at I som forældre går ind på 

home.daycare.dk og forholder jer til jeres personlige 

oplysninger om mobil, e-mail og adresse, og om det må 

være synligt for øvrige forældre, så fx andre forældre kan 

komme i kontakt med jer.   

Samtidig skal I vælge JA eller NEJ til en række forhold 

omkring jeres barn. Bl.a. er der to felter, der hedder ”må 

barnet fotograferes til brug i institutionen” samt ”må 

barnet filmes i institutionen”. Hvis I svarer NEJ, vil der 

ikke blive taget billeder/taget videoer af jeres barn i 

legesituationer og andre aktiviteter i daginstitutionen. 

Samtidig vil vi gøre jer opmærksomme på, at INGEN af 

de billeder daginstitutionen tager og tilbyder jer 

forældre via DayCare på nogen måde må videregives 

eller bruges på sociale medier, medmindre det kun er 

jeres barn alene, der er på billedet. 

 

http://home.daycare.dk/
http://home.daycare.dk/
http://home.daycare.dk/


Billeder vil kun være tilgængelige i få dage på 

touchskærmen, hvorefter de slettes. De vil dog altid være 

tilgængelig på home.daycare.dk så længe, at jeres barn 

går i en kommunal daginstitution.  

Dokumenter 

Under dokumenter anbefaler vi, at I sætter prik i ”modtag 

e-mail”. Dermed vil I modtage advisering via e-mail, når vi 

lægger vigtige informationer til jer på DayCare. Det er 

både informationer fra barnets gruppe og fra 

daginstitutionen.  

Fra daginstitutionen kan det bl.a. være information om 

ferielukket og pasningsmuligheder i disse dage. I vil på 

app’en (i IOS og Android) få en notifikation om nye 

dokumenter uanset om I tilvælger advisering via e-mail 

eller ej.   

  

Lukkedage og skoleferie 

Der vil i løbet af året være dage, hvor vi spørger ind til  

jeres behov for pasning. Det vil være uger, hvor skolerne  

holder ferie, og vi ved at mange børn holder fri. Til disse  

perioder vil vi i DayCare lave en forespørgsel, og bede jer  

svare enten kommer eller kommer ikke. Det er vigtigt, at  

I svarer, fordi det hjælper os til at disponere personalet til  

de perioder, hvor der er mange børn i institutionen.  

DayCare beskeder 

Personalet vil sende DayCare beskeder til jer, som kan  

læses via app’en, på touchskærmen og på internettet. I  

vil også have mulighed for at skrive DayCare beskeder til  

personalet. Der må ikke fremgå personfølsomme oplys- 

ninger af disse beskeder.  

I vil opleve, at når den ene forældre har læst DayCare be- 

skeden, vil den også stå som læst for den anden forældre.  

Det skyldes, at DayCare beskeder er koblet op på barnet  

og ikke den enkelte forældre.  
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