Tag dagens oplevelser med hjem!
Mitbarn giver dig dagens oplevelser med hjem!
En dag i daginstitutionen byder på mange sjove og spændende oplevelser. I
Mitbarn kan I sammen med jeres barn tage et kig i barnets dagbog, se
billeder fra dagligdagen i institutionen og snakke om oplevelserne i ro og fred
derhjemme. Med få klik kan I opdatere kontaktoplysninger, melde ferie og
fravær, fortælle hvem der henter og meget mere.

Velkommen til Mitbarn
Mitbarn er Herning Kommunes digitale kommunikationskanal for alle
forældre med børn i et af vores institutioner. Mitbarn giver jer som
forældre en unik mulighed for at følge med i jeres barns hverdag i
institutionen – bl.a.
 med billeder fra dagligdagen og information om
aktiviteter, madplaner mv.
Du skal bruge din NemID for at logge ind i din egen udgave af Mitbarn.
Adressen er http://mitbarn.herning.dk
Du finder flere informationer om Mitbarn på:
http://www.herning.dk/borger/boern-unge-familie/boernepasning

Et vigtigt kommunikationsværktøj
Mitbarn er et vigtigt værktøj til kommunikation mellem instituion og forældre.
Med Mitbarn kan I tage dagens oplevelser med hjem i stuen og fx bruge
billeder fra dagen som udgangspunkt for en god snak med jeres barn.
Udover billeder og historier om livet i børnehuset er Mitbarn også stedet, hvor
I som forældre får vigtige informationer om fx ture, arrangementer, nyhedsbreve, kontaktoplysninger på de andre børn og forældre osv.
Det er også i Mitbarn, at I melder ferie, sygdom og andet fravær, ligesom I
kan styre, hvem der må hente jeres barn.

Mobilbarn – altid ved hånden
En stor del af indholdet fra mitbarn er også tilgængeligt på Mobilbarn.
Mobilbarn fås i flere udgaver - afhængig af din telefon - som app eller som
browser-version. Læs mere på
http://www.herning.dk/borger/boern-unge-familie/boernepasning

Hvor afløser Mitbarn anden kommunikation?
Mitbarn afløser naturligvis ikke den personlige dialog med personalet om
jeres barns trivsel og oplevelser. Men i forhold til en række af de praktiske
informationer om ture, skiftetøj, arrangementer, feriemeldinger osv. afløser
Mitbarn den måde, som I tidligere har fået beskeder på. I forhold til de
praktiske informationer vil Mitbarn således i vidt omfang være den primære
kanal, og I vil opleve, at en række informationer kun kommer til jer
via Mitbarn.
På den måde kan institutionen koncentrere sig om jeres børn, mens praktiske
beskeder om gummistøvler, tilmelding til sommerfesten og lign. Foregår
digitalt.

Vigtigt om NemID
Har du netbank, har du sikkert modtaget din NemID fra banken.
NemID er nemlig den fælles login-løsning for det offentlige og
bankerne. Ellers kan du bestille din NemID på hjemmesiden
nemid.nu eller få den udleveret hos Borgerservice.
Husk legitimation – se hvilken på nemid.nu.
Problemer med login?
Hvis du oplever problemer med at logge på Mitbarn første gang,
kan det skyldes, at din NemID kun virker til din netbank og ikke er
blevet åbnet for brug hos det offentlige eller at du ikke har opdateret
dit java. Klik her for opdatering: www.java.com
Log på
”Selvbetjening” på NemID’s hjemmeside for at ændre dette:
nemid.nu/selvbetjening.

Kom godt i gang med Mitbarn
Du kan læse mere, samt finde vejledninger til Mitbarn på:
http://www.herning.dk/borger/boern-unge-familie/boernepasning

Ofte stillede spørgsmål om Mitbarn
Find svar på de oftest stillede spørgsmål om Mitbarn i vores FAQ på
http://www.herning.dk/borger/boern-unge-familie/boernepasning

Sådan gør du
1. Gå ind på http://mitbarn.herning.dk Følg vejledningen på skærmen.
2. Hvis du møder en dialogboks om usikre sider, skal du vælge, at du gerne
vil have vist usikresider. Det betyder blot, at du i Mitbarn også får vist
sider, som normalt er tilgængelige på internettet uden login.
3. Nu er du klar. Klik på fanen med dit barns navn og gå på opdagelse i de
mange forskellige muligheder i Mitbarn.
VIGTIGT
Husk at udfylde kartotekskortet for dit barn.

Tag dagens

