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Barnehagen har fått
egen hjemmeside
Til foresatte.

Nå tar vi i bruk internett!
For å bedre tilbudet til foresatte/hjem har vi opprettet egen hjemmeside. Denne vil bli oppdatert fortløpende og her kan du lese
om barnehagens pedagogiske plattform, årsplan, ferie og fridager,
vedtekter, satser og priser, og besøke barnehagens eget fotoalbum.
Vi kan ved enkle tastetrykk publisere beskjeder, sende dere e-post/
SMS til alle, avdeling eller valgfri foresatt(e) og dere kan sende oss
beskjeder rett til barnehagen eller barnets avdelingsleder.
Barnehagenmin.no er passordbeskyttet for sensitive data som
beskjeder, ukeplaner og fotoalbum.
Barnehagenmin.no har et samarbeide med Pedagogisk Forum
AS som vi levere nyttig og aktuell informasjon om barnehage,
barnehagepolitikk, barns utvikling og andre aktuelle temaer.

Bestill “Postkasse” nå! “Po
“Postkasse” er
en tjeneste som gir dere grat
gratis meldinger og beskjeder på e-post og SMS fra
barneh
ehagen.
Tjenesten
en koster kun 28.- pr. mnd. og
gjelder ut t.o.m juni måned.

Hei!
I morgen skal vi på tur.
Husk varme klær og
matpakke.
Hilsen barnehagen.

Fornyes automatisk for et nytt barnehageår (august t.o.m. juni) ved oppstart
igjen i august, hvis den ikke blir sagt opp.
Oppdater deg ved å klikke på postkassen. Tjenesten leveres av
barnehagenmin.no
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Slik gjør du
Ny bruker:
1. Inn på www.barnehagenmin.no
2. Klikk på denne linken.
3. Skriv inn din registreringkode som står i
det hvite feltet under med små bokstaver.

4. Følg deretter anvisningene.

Tidligere bruker:
Er du allerede registrert som bruker av barnehagenmin.no, og ønsker
egen ”Postkasse”?
1. Logg deg inn med ditt brukernavn og passord.
2. Klikk på ”Endre mine personalia”, kryss av for postkasse tjenesten og
klikk på ”Lagre endringer”.

NB! Husk fri support på
support@barnehagenmin.no
eller 22 36 34 92

Postkasse
Via barnets “Postkasse” vil alle beskjeder fra barnehagen komme gratis
rett til deres e-post-adresse(er) og på SMS på inntil to valgte mobilnumre, f.eks. til begge foresatte.
Med en slik tjeneste vil dere alltid være tilgjengelig for viktige beskjeder
fra barnehagen som gjelder deres barn,
i tillegg til generelle beskjeder.
Ønsker dere ikke å opprette “Postkasse”, vil dere kun motta geneNyhet!
relle beskjeder på e-post som
Foresatte som har valgt
gjelder for alle. SMS-tjenesten
“Postkasse” får ubevil heller ikke være tilgjengelig.
grenset tilgang til å laste
ned gratis MP3-filer med
Vi anbefaler derfor alle å opprette
klassiske barnesanger,
egen ”Postkasse”.
eventyr, rim og regler
fra barnehagenmin.no’s
populære lydarkiv.

!

Barnehagenmin.no
Barnehagenmin.no er en toveis informasjon- og kommunikasjonskanal med
alle landets ca. 7000 offentlige og private barnehager. En ferdig mal gir
den enkelte barnehage muligheten til å lage sin egen hjemmeside på
1-2-3 for effektiv og tidsriktig kommunikasjon mellom barnehagen og
hjem/foresatte.
Portalen er utviklet i samarbeid mellom fagpersonell tilknyttet
barnehager og landets fremste Web-utviklere. Barnehagenmin.no
er en nettbasert løsning bygget på en Linux platform som ikke
krever installasjon av programvare verken i barnehagen eller
i hjemmet. Uansett hvor en befinner seg i verden, er det
bare å logge seg på.
Portalen er effektiv, økonomisk og tidsbesparende
for både barnehagen og foresatte, og tjenesten er
tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Kontaktinformasjon:
barnehagenmin.no • Postboks 5425 Majorstua • N-0305 Oslo
Telefon: 22 36 34 92 • Telefaks: 22 36 18 40 • E-post: post@barnehagenmin.no
Support: support@barnehagenmin.no
Portalen er utviklet av Familieforlaget AS. www.barnehagenmin.no

