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Kom igang!
Da er det på tide å komme seg inn på 
eBarnehage for første gang. Du blir tilsendt en 
mail, med instruksjoner og en link for å lage 
deg ditt eget passord. Denne linken har en 
tidsbegrensing, så vær snar.

 + Brukernavn: ditt telefonnummer

 + Ved feil passord: Trykk glemt passord, skriv inn 
brukernavn. Du vil bli tilsendt en mail med en link 
der du kan lage et nytt passord.
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Forsiden
Forsiden er en oversikt 
over melding, hendelser og 
beskjeder. Her har du også 
snarveier til dagsplanen, 
loggen, dokumenter og barnets 
mappe.

Ved å trykke på "meny" får 
du en liste over alle sidene i 
eBarnehage.
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Meldinger
Her kan du både motta og sende meldinger, 
både fra/til andre foresatte og barnehagen.

Du kan enkelt søke opp navnet på alle 
foresatte i barnehagen og sende en 
melding.

Beskjeder kan sendes til barnehagen og 
dukker opp på barnets profil den valgte 
dagen.

Meldinger og beskjeder er en god måte å 
gi/få informasjon i hverdagen.
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Loggen
Loggen er verktøyet barnehagen bruker til å 
skildre hverdagen til barna. Her både vises 
og fortelles det fra hendelser og aktiviter, 
barna har vært med på.

Dette kommer naturligvis i tillegg til den 
daglige kontakten i hverdagen.
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Kalender
Kalenderen inneholder viktige datoer 
gjennom året, som for eksempel datoer for 
fotografering, foreldrekaffer, turdager osv...

Dette er en fin måte å få en oversikt over 
hva som skjer gjennom året, måneden, 
uken.

Ukemenyen er en oversikt over hva som 
serveres av mat gjennom uken.
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Hendelser
Ved å trykke seg inn på oppmøte får man en 
oversikt over barnets opphold i barnehagen. 
Både hvilke dager og hvor lenge. 
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Fravær og Ferie
Fravær er et verktøy foresatte kan bruke 
for å melde fra om sykdom eller fri til 
barnehagen.

Man velger grunnen for fraværet, hvilke 
dato dette gjelder og kan legge ved et lite 
notat. Dette synkroniseres øyeblikkelig med 
barnehagens oversikt.

Ferie brukes til å registrere ferie for barnet. 
Frist for dette ligger i kalenderen. 
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Mine filer
Dokumenter inneholder alle dokumenter 
som blir sendt ut fra barnehagen. Generell 
informasjon, invitasjoner osv... 

Barnets mappe inneholder alle dokumenter 
som omhandler barnet. Foreldresamtaler, 
samtykkeskjema osv...

Rutiner er barnehagens HMS-rutiner. Her 
finner man også skjema for medisinering, 
som kan fylles ut og taes med til 
barnehagen.

Faktura er en oversikt over alle fakturaer.


