Velkommen til Ågård Børnehave - DayCare
Herunder har vi lavet en kort præsentation/vejledning til vores ind-/udtjekningssystem - DayCare. Ved spørgsmål er I
selvfølgelig altid velkomne til at henvende jer.

Hvad er DayCare:
DayCare er vores elektroniske registreringssystem, hvor man på en skærm i institutionen bl.a. tjekker sit barn ind og
ud, men som samtidig også fungerer som forældrenes hjemmeside fra hjemmecomputeren.
Man kan tilgå DayCare fra skærmen i institutionen, fra sin smartphone samt computer. Det er vigtigt af og til at gå på
computeren, da man her kan se alle dokumenter, beskeder, billeder m.m
Barnet registreres i systemet af kommunen via CPR-numre, og adgangen til DayCare bliver oprettet af os ved
oprettelse af forældrenes telefonnummer. Når man har fået adgang, kan man selv ændre/tilføje til egen opsætning.

Hvad kan/skal jeg som forældre fra computeren:
Når man har fået adgang til DayCare, skal man logge på fra sin hjemmecomputer via http://home.daycare.dk.
Når man er oprettet, kan man fra computeren se beskeder, melde barnet syg eller fri, ændre/tilføje i barnet
stamkort, se legelister og telefonnumre på de andre børn, månedsplaner, billeder m.m.
Det er VIGTIGT, at I hurtigst muligt efter barnets start, får udfyldt barnets stamkort og evt. får tilføjet arbejdsnumre,
emailadresser og anden vigtig information, da det er personalets redskab til at kunne komme i kontakt med jer.
Samtidig er det også der, vi kommunikerer information ud til jer, hvorfor opdaterede emailadresser og telefonnumre
er vigtige.

Det kan touchskærmen bruges til?:
Skærmen i institutionen er opdelt med en rubrik for hver gruppe samt en for personale. Her kan man checke sit barn
ind/ud, melde barn syg/fri, registrere ferie/fridage, læse/skrive beskeder m.m.
Det er VIGTIGT at huske at tjekke sit barn ind/ud hver dag, så personalet har overblik over, hvilke børn, der er i
institutionen.
I højre side på skærmen kan man kan se opslag m.m. fra institutionen.

DayCare på telefonen:
For at komme i gang med app’en til smartphone, skal man oprette et smartphone password. Det gør man på
computeren på http://home.daycare.dk – under ”Mine indstillinger” – vælg ”Smartphone”. Herefter skal man
downloade app’en på telefonen.
Telefonen viser mere eller mindre de ting, man kan se på touchskærmen. Herfra kan man også melde sit barn fri/syg
via sms, så det automatisk registreres på skærmen.
Institutionens SMS nr er: 12 76 142
Eksempel ved sygemelding eller fri:
Syg Søren
Fri Søren

