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Till vårdnadshavare för barn på Hidinge fritids
Lekebergs kommun har infört ett nytt system för förskola och fritidshem, som heter Planering Förskola och Fritidshem. Det är ett webbaserat system som ska underlätta genom att du bl.a. kan:
 Registrera schema och anmäla frånvaro för ditt barn via ”Tieto edu” app i din mobiltelefon.
 Registrera närvaro på fritids och förskola.
 Lämna inkomstuppgift, säga upp din barnomsorgsplats och ansöka om ny plats via e-tjänst.
 Skicka meddelanden via SMS direkt in i systemet.
För personalen underlättar det t ex närvaroregistreringen av barnen. De kommer att får en bättre
överblick över barnens schematider, frånvaro och kontaktuppgifter. Systemet kommer även att ge
statistik som kan användas för uppföljning av verksamheten. Vi börjar med systemet på Växthuset
Berga och Hidinge Fritids som får vara projektets piloter. När det fungerar bra kommer det att utökas
och på sikt finnas hos samtliga förskolor och fritids i Lekebergs kommun.

FÖRÄLDRAMÖTE 2 MAJ KL. 18.00!
Måndag 29 april är det föräldramöte på Växthuset Berga. Då kommer vi bl.a.
gå igenom alla funktioner och du kan ställa frågor.

LATHUND!
Här nedan och på nästa sida kommer en lathund med de nya funktionera och vilka vägar som används för vad. Informationen finns också på kommunens hemsida.

PÅ FRITIDS – SKÄRM
På fritids kommer det att finnas en skärm på väggen i nära anslutning till ingången.
 När du kommer till fritids nuddar du in och lämnar som vanligt över ansvaret till pedagog.
 När du hämtar ditt barn pratar du med pedagogerna och tar information om dagen. När du
lämnar fritids så nuddar du ut.
Om du råkar klicka på fel namn så kan du ändra detta genom att klicka på samma namn igen inom 5
minuter.
Exempel på skärm:

Figur 1 Exempel på väggskärm, med avdelningsnamn högst upp samt tillhörande barn.
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BARNSCHEMA, FRÅNVARO, MEDDELANDEN FRÅN FRITIDS, VEM SOM FÅR
HÄMTA – APP I MOBILEN
Figur 2 Tietos app

Ladda ner appen Tieto Edu och godkänn notiser från appen. Via appen lägger du in ditt/dina barns schema och registrerar frånvaro,
både sjukfrånvaro för innevarande dag och morgondagen samt planerad ledighet. Du kan registrera max 20 veckors schema i taget och kopiera ett schema till kommande veckor samt till syskon. Ändringar i
schemat kan du göra löpande fram till och med 8 dagar före dagens
datum.
Om andra än vårdnadshavare får hämta barnet så registrerar du det
här. I appen ser du även meddelanden som fritids skickar ut om t.ex.
utedag, föräldramöten.

Du behöver BankID för att kunna använda appen. Om du av någon anledning inte har det så prata
med personalen på fritids så hjälper de dig med annan lösning. Allt du gör i appen kan inloggad personal på fritids direkt se i sitt program.

MEDDELANDEN TILL FRITIDS - SMS
Om du vill skicka ett meddelande till förskolan använder du mummer 0769446057, alternativt
+46769446057 så ser inloggad personal detta direkt i programmet. Det är endast vårdnadshavare
som kan skicka dessa meddelanden från det mobilnummer som är registrerat i kontaktuppgifter. Det
är viktigt att du utformar smset på rätt sätt:
INFO med stora bokstäver mellanrum personnummer på barnet mellanrum och sen valfri text
INFO ÅÅMMDD-NNNN Valfri text
Du får ett automatiskt svars sms där det står om meddelandet gått fram eller vad som ev. blev fel.

NY ANSÖKAN, UPPSÄGNING, INKOMSTUPPGIFT – E-TJÄNST Under uppbyggnad
På kommunens hemsida finns en E-tjänst där du kan ansöka om barnomsorg (då behöver du inte
logga in). Du kan även logga in med BankID och registrera din inkomstuppgift samt säga upp en plats
inom barnomsorgen. Om du inte har BankID så kontakta barnomsorgshandläggaren.

UPPDATERA KONTAKTUPPGIFTER – APP OCH E-TJÄNST
Eftersom flera av funktionerna bygger på mobilnummer och e-postadresser så är det viktigt att du
uppdaterar dina kontaktuppgifter så snart något ändras. Det kan du göra i appen Tieto Edu samt via
E-tjänsten på kommunens hemsida.

Om du har frågor om dessa tjänster så prata med pedagogerna på ditt barns fritidshem!
Mer information och inloggning till e-tjänsterna kommer att finnas till föräldramötet på
www.lekeberg.se/utbildningochbarnomsorg
/Projektgruppen
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