Ny app til KbhBarn
Du kan nu hente den helt nye app til
KbhForældre i App Store eller Play. Søg efter
"KbhForældre". Der er mange nye
funktioner i appen, takket være de mange
gode forslag vi har fået fra vores brugere. I
denne flyer vil de vigtigste blive
gennemgået.

Aktivering af appen
med NemID
Første gang du logger på
KbhForældre benytter du
NemID direkte i appen.
Herefter oprettes et
brugernavn og kodeord
som du kan benytte til at
logge ind med.

Tjek ind og ud direkte fra appen
Når du kommer til institutionen kan du tjekke
barnet ind og ud i appen.
Appen baserer dette på
institutionens GPS
koordinater og funktionen
kommer til syne, når du er ca.
20 meter inden for GPS
koordinater.

Nyhedsfeed med
alle informationer
Den nye app er bygget op
om et nyhedsfeed som
det fx fra Facebook. Her
vil du kunne finde
dagbøger, opslag,
invitationer, billeder og
meget mere.

Barnets dag
På Aktuelt kan du hurtigt
få overblik over barnets
dag, fra tjek ind til ud. Du
kan forældre følge med i
sovetider, om barnet er
på tur, hvornår barnet
kommer tilbage og hvad
tid barnet er tjekket ud.

Feriepasning
Feriemodulet er
forbedret. Du kan
nemt markere,
hvornår du ønsker
pasning i institutionens
ferieperioder.
Feriepasning findes under
Mere.

Komme & gå
Du kan nu styre ”Komme & gå”direkte fra
appen. Du kan oprette
flere uger ved at klikke på
Gentagne uger og derefter
+. Rækkefølgen af ugerne
kan frit redigeres. Her kan
du også oprette hændelser
som overskriver dage i de
faste uger og ugen efter vil
hændelsen igen være
afløst af den faste uge.

Legeaftaler
Nu kan du også oprette
legeaftaler i appen.
Legeaftaler findes gennem
Mere. Når modtageren har
svaret kommer et
afvises legeaftalen vises
symbolet

.

Vi håber at du får nytte af de nye funktioner.

