BØRN I HOLBÆK
Digital dialog og samarbejde
i Holbæk Kommunes dagtilbud

LÆRING OG TRIVSEL

Din indgang til dit barns dagtilbud
Holbæk kommune tager i begyndelsen af december den digitale platform Børn i
Holbæk i brug. Børn i Holbæk skal hjælpe os med at udbygge samarbejdet omkring
barnets læring og trivsel. Børn i Holbæk er til for at lette forældrenes indgang til
kommunikation og viden om barnets hverdag. Børn i Holbæk skal således supplere
og ikke erstatte den personlige kontakt mellem forældre og personale.
Kom tættere på dit barns hverdag

Børn i Holbæk skal understøtte samarbejde og kommunikation mellem forældre og
det enkelte børnehus/dagplejehjem. Systemet indeholder de materialer og informationer, som du i dag finder på opslagstavlen. Det er for eksempel dagbøger, ugeplaner, billeder og lignende. Samtidig rummer systemet muligheder for at registrere de oplysninger personalet har brug for fra dig og for gensidigt at udveksle viden
om barnet.
Børn
•
•
•
•
•

i Holbæk giver dig blandt andet mulighed for at:
følge med i barnets hverdag
kommunikere elektronisk med børnehuset
du nemt og hurtigt kan tilmelde dig arrangementer, forældresamtaler m.m.
se pædagogisk dokumentation for aktiviteter, som dit barn deltager i
tilgå dit barns billedarkiv

Alt i alt en mulighed for at få et større indblik i barnets hverdag, når det passer dig
og på en hurtigere og mere tilgængelig måde. Har du flere børn i dagtilbud og skole, får du samlet adgang til alle børnene. Børn i Holbæk er nemlig forbundet med en
snitflade til vores SkoleIntra.
Børn i Holbæk indeholder et stamkort, hvor institutionen kan se kontaktinformationer på dig og alle vigtige oplysninger om dit barn. Det er vigtigt for dit barns sikkerhed, at du sørger for at informationerne om dit barn er opdaterede.

Første gang du bruger Børn i Holbæk
Du kan tilgå Børn i Holbæk fra alle webbrowsere – vi anbefaler dog Google Chrome.
Første gang du bruger Børn i Holbæk skal du åbne hjemmesiden
børniholbæk.dk
Her logger du på via NemID. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på
www.nemid.dk Ved første login bliver du bedt om at udfylde stamkortet for dit
barn. Det elektroniske stamkort erstatter det papirkort, som du udfyldte da dit
barns begyndte i børnehuset/dagplejen.
Ved første login kan du i øvrigt læse om, hvordan du installerer en app på din
smartphone eller tablet, så du får adgang til Børn i Holbæk den vej.

Når du afleverer og henter dit barn
Ved aflevering skal du fremover tjekke dit barn ind på en iPad i institutionen. Samtidig oplyser du, hvornår du forventer at hente dit barn, og hvem der henter. Ved
afhentning tjekker du barnet ud igen.

Når dit barn ikke kommer
Du skal fremover give besked om dit barns sygdom, fridage og ferie via Børn i Holbæk. Du sender helt enkelt beskeden via din telefon, tablet eller computer så sørger Børn i Holbæk for, at den registreres.
Når din besked er registreret sikrer systemet, at personalet hele tiden har overblik
over, hvilke børn der er til stede i dagtilbuddet.
Fremover behøver du således ikke holde øje med diverse afkrydsningslister etc. Det
hele samles i Børn i Holbæk

Support
Det er vigtigt, at alle forældre kommer godt i gang med at bruge Børn i Holbæk.
Personalet i vore børnehuse tilbyder hjælp til opstart, hvis du har behov for det. Dit
børnehus giver dig besked om, hvem du skal kontakte for at få hjælp.
Indtil udgangen af 2016 har du også mulighed for at henvende dig direkte til Assemble, som leverer systemet til Holbæk Kommune for support.
Mandag – fredag:
Kl. 9:00 – 15:00
Hotline telefon:
31 31 31 52
Hotline mail:
hotline@assemble.dk

Vi ønsker dig god fornøjelse med brugen af Børn i Holbæk og anbefaler, at du tager
det i brug hurtigst muligt.

