Velkommen til

Vi har her i folderen samlet nogle vigtige
oplysninger til dig om brugen af
DayCares informationssystem samt tjekind/ud funktionen.

Vi håber at disse informationer kan
hjælpe dig godt i gang.

Med venlig hilsen:
Dagtilbud Østbirk

Kære forældre i Dagtilbud Østbirk
Velkommen til vores DayCare system.
Inden dit barn starter i Børnehaven/vuggestuen, er der nogle ting vi gerne vil have dig
til at registrere i DayCare, så vi sammen har de bedst mulige betingelser for, at dit barn
får en god start og et optimalt forløb i sin tid i institutionen.
Al information til dig som forælder vil blive sendt via DayCare, enten i form af
dokumenter du kan gå ind og læse, på sms’er eller via e-mails. Derudover vil vi give
dig små informationer via skærmen i institutionen, og information vedr. ferie-tilmelding.
DayCare Home til PC:
Home er forældrenes portal til institutionen hjemmefra. Ved login, kan man 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 http://home.daycare.dk
Login sker første gang via NemID. Her skal du oprette dine stamdata, uploade et
billede på af dit barn, så det kan se sig selv på skærmen når det starter i institutionen samt registrere din telefon, så du kan bruge den til at logge ind fremadrettet. Du skal
registrere din telefon under Mine indstillinger/ stamdata. (se vejledning)
Funktioner på Home:
- Man kan se og opdatere følgende info om egne børn i systemet
o Stamdata
o Check-in status
o Billede af barnet, dette skal gøres inden barnet starter. (Vejledning finder du
længere nede i dokumentet)
o Se billeder fra institutionen
o Læse/skrive beskeder fra/til institutionen (se vejledning)
o Oprette bruger til brug i DayCare app (se vejledning)
o Læse dokumenter fra institutionen (se vejledning)
o Tilmelde arrangementer
o Registrere feriedage

Stamdata (vejledning):
Det er meget vigtigt at du som forælder går ind på home.daycare.dk og forholder dig til
dine personlige oplysninger om mobil, e-mail, adresse og om det skal være synligt for
øvrige forældre (så man f.eks. kan arrangere legeaftaler), samt at institutionen kan
komme i kontakt med dig, hvis fx dit barn er blevet syg, kommet til skade eller der skal
videregives en vigtig og fortrolig besked.
Det er også her, at du skal markere om du ønsker en SMS når der er en ny besked til
dig fra personalet. (send SMS til - vælg)

Samtidig skal du vælge JA eller NEJ til en række forhold omkring dit barn. Dette skal
redigeres under dit barn og Stamdata. Bl.a. er der et punkt der hedder: Må barnet
fotograferes/filmes til brug i børnehaven?
Desuden skal vi indskærpe, at INGEN af de billeder af børn og personale i børnehaven
som du har adgang via DayCare, må videregives eller bruges på sociale medier.

Dokumenter (vejledning):
Under dokumenter anbefaler vi, at du sætter prik i ”modtag e-mail”. Dermed vil du
modtage advisering via e-mail, når vi lægger vigtige informationer til dig på DayCare.
Det er både informationer fra barnets gruppe, og fra daginstitutionen bl.a.
nyhedsbreve.
Fra daginstitutionen kan det bl.a. være information om ferielukket og
pasningsmuligheder i disse dage.

DayCare Forælder App (vejledning):
DayCare Forælder er tilgængelig til iPhone, Android og Windows
Phone.
Her kan du:
o Se og ændre status og afhentningstidspunkt på dit barn
o Se og sende beskeder til børnehaven
o Se Legeliste over de forældre, hvor mobilnummeret er frigivet
Scan denne QR kode, for at finde App’en i din App Store/Market.
Hvis du ikke anvender QR-koder, kan du gå ind dit Market og søge efter ”DayCare
Forældre”
Inden du kan anvende app’en, skal du logge ind på http://home.daycare.dk og
oprette brugernavn og password under ”Mine Indstillinger | Smartphone”, se
billedet på næste side.

Lukkedage og skoleferie (vejledning):
Der vil i løbet af året være dage, hvor vi spørger ind til dit barns 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 dig svare enten; kommer eller
kommer ikke. Det er vigtigt, at du svarer, fordi det hjælper os til at disponere
personalet til de perioder, hvor der er mange børn i institutionen.

I Horsens Kommune har vi valgt at bruge et tjek ind/ud system på en touch-skærm.
Det betyder, at du om morgenen via en touch-skærm, skal tjekke dit barn ind og
skrive, hvornår du forventer at afhente dit barn igen. Dette tidspunkt er blot vejledende
og skal bruges som rettesnor, når vi f.eks. tager på ture m.m.
Du skal ligeledes tjekke dit barn ud, når du henter dit barn. Du kan også give besked
om, at det evt. er andre der henter dit barn.
Har i brug for hjælp til brug af app, hjemmeside m.v. er I velkomne til at kontakte vores
administrative medarbejder Charlotte Nielsen på telefon: 76294106

