BørneIntras app
Du kan hente den gratis app “BørneIntra” til Android
og Apple smartphones og tablets. App’en
Når du åbner den første gang, skal du vælge din
kommune og logge dig ind med dit brugernavn og din
adgangskode.

I app’en har du adgang til at se:

Nyhedsstrømmen på ’Min Væg’

Beskeder

Dokumenter

Fotoalbums

Informationer
Nyheder
Opslag
Kalender
Aktivitetsplaner
Brugerundersøgelser

Når der er nyt i BørneIntra, kan du blive notificeret via
push-beskeder.

Alle billeder i denne vejledning er fra en enhed med
Android styresystem, der vil kunne være anden visning på enheder med iOS styresystem.

Min væg
App’en åbnes altid på Min væg, her vises nyhedsstrømmen i kronologisk rækkefølge, og de enkelte
emner kan åbnes i fuld visning ved at trykke på elementet.
Øverst på min væg, vises dine børn inkl de mødetider
der er for den aktuelle dag
Nederst til højre i elementet, vises ikonet af de børn
der er omhandlet af den oprettede nyhed

Fremmødetider for mit barn
Det er muligt at registrere fravær og ændrede mødetider for barnet i app’en
På ’Min Væg’ – tryk på billedet af barnet
eller
Via menupunktet [Barnets navn]
Her kommer du til barnets kalender, hvor du kan se
de registrerede fremmødetider.
Tryk på ikonet for den handling der ønskes udført, og
angiv længden af perioden + en eventuel kommentar

Dokumenter
Nye dokumenter fremgår af ’Min Væg’
Ønsker du at finde et dokument fra tidligere, skal du
åbne menupunktet ’Dokumenter’.
Her har du adgang til:
-

Mine samlemapper, som er en samling af dokumenter, som er målrettet dig.

-

Dokumenter Til forældre, som er dokumenter,
der vedrører alle forældre

-

Dokumenter Til hjemmeside, som er dokumenter der kan findes på den offentlige hjemmeside

Beskeder
I app’en har du også mulighed for at sende beskeder
til andre brugere af BørneIntra.
Du kan se beskeder under menupunktet Beskeder

BørneIntra
for forældre

For at sende en ny besked, tryk på ikonet for ’Ny’.
Under ’Til’, kan der vælges modtagere mellem Personale og forældre.
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Følg dit barns hverdag
på BørneIntra’s app

