Nembørn
Den digitale vej
til dit dagtilbud

Nembørn er et digitalt værktøj
til kommunikation om praktiske ting
mellem dagtilbud og hjem.
NemBørn skal supplere den daglige kommunikation, der
findes i forvejen, og skal sikre, at du som forælder har
mulighed for at følge med i dit barns hverdag.
MitGuld

MitGuld er en personlig side for hver enkelt forælder. Der er
mange funktioner, og alle funktioner er tilgængelige
uanset om du har en iPhone eller Android-telefon, en iPad
eller tablet eller du benytter en pc.
Hvis du benytter en mobil eller tablet skal du downloade
appen ”MitGuld”
Hvis du benytter en pc, skal du gå ind på
www.mitguld.guldborgsund.dk
Første gang på MitGuld

Første gang du logger på MitGuld skal du bruge dit NemID.
Husk at udfylde dit telefonnummer.
Herefter opretter du et brugernavn og kodeord, som du
efterfølgende skal benytte til at logge ind med.
Hvis du har glemt dit brugernavn og adgangskode, skal du
logge ind med NemID og vælge rediger bruger.

Funktioner ens
i app og på pc

MitGuld
Hver dag

Alle funktioner kan bruges uanset om du er på pc eller i
appen ”MitGuld”. Herunder en kort beskrivelse af nogle af
funktionerne i appen.
K artotekskort

Kartotekskortet kan udfyldes direkte i appen under ”Mere”
eller +. I appen bliver du også gjort opmærksom på, hvis
du mangler at udfylde nogle oplysninger.
HUSK! At opdatere kartotekskortet f.eks. ved ændring af
mobilnummer.
Tjek ind og tjek ud

Når du kommer til institutionen kan du tjekke barnet ind
og ud i appen. Appen baserer dette på institutionens GPSkoordinator og funktionen kommer til syne, når du er tæt
på institutionen.
Feriepasning

Du kan nemt markere, hvornår du ønsker pasning i
institutionens ferieperioder. Feriepasning findes under
”Mere” eller +.
Komme og gå

Du kan styre ”komme og gå” direkte fra appen.
Du kan oprette flere uger ved at klikke på ”Gentage uger”
og derefter på +. Rækkefølgen af ugerne kan frit redigeres.
Her kan du også oprette hændelser, som overskriver dage
i de faste uger.
Det er også her du giver besked, hvis f.eks. bedstemor og
bedstefar henter.
Nyhedsfeed

Appen er bygget op om et nyhedsfeed. Her vil du finde
dagbøger, opslag, invitationer, billeder og meget mere.

Hver dag bør du tjekke, om der er ny t fr a personalet.

Husk at:
					-

tjekke om der er ny information til dig
opdatere kartotekskort, hvis der er ændringer
udfylde ”komme og gå”
give besked ved fravær
udfylde pasning i ferieperioder

Barnet og Mit Guld

Daginstitutionen vil lægge billeder på MitGuld fra f.eks. ture,
aktiviteter og dagligdagen.
Brug gallerifunktionen til en snak med dit barn om, hvad det har
oplevet i institutionen.
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NemBørn i hverdagen

