forældreguide til
NemBørn

Kom godt igang med Nembørn

Hvorfor NemBørn?

NemBørn er et digitalt værktøj, der gør kommunikationen mellem dagtilbud og hjem nemmere. Det supplere den kommunikation, der findes i forvejen.
Som forældre, kan I sidde hjemme og læse om dagtilbudets pædagogiske læreplaner, forskellige politikker
som eksempelvis kostpolitikken, aktiviteter, se billeder
fra dagtilbudet og lignende. I kan desuden give besked
om; afhentning, ferie, sygdom, særlige hensyn og meget
mere.

NemBørn består af 3 dele:
1. Hjemmesiden

Hjemmesiden er for forældre, kommende forældre og
andre interesserede. Her kan du læse overordnede informationer fra det relevante dagtilbud. Her finder du
blandt andet dagtilbudets politikker, pædagogiske læreplaner, et indblik i hverdagen, præsentation af personalet og bestyrelsen samt meget mere.
Du finder hjemmesiden ved enten at gå direkte ind på
hjemmesideadressen:
http://(dagtilbudsnavn).guldborgsund.dk
Hvis det f.eks. er Børnehuset Grønnegårdens hjemmeside, ville det betyde
http://groennegaarden.guldborgsund.dk.
Du kan også gå ad flere veje gennem Guldborgsund
Kommunes hjemmeside: www.guldborgsund.dk.
2. Personale- og stuenet tet

Det er for personalet i institutionen/dagplejeren. Her
kan de videreformidle forskellige informationer til forældrene: dagbogen, billeder, opslag, invitationer og meget
mere.
Desuden kan de læse børnenes kartotekskort, beskeder
om børnene vedrørende afhentning, ferie, sygdom o.l.

3. For ældredelen/MIT GULD

Forældredelen, som hedder MIT GULD, er en personlig
side for den enkelte forælder. Du skal bruge NEMID for
at logge på. Har du ikke allerede sådan en, kan den bestilles gennem hjemmesiden www.nemid.nu.
Her kan du læse forskellige informationer fra dagtilbudet. Det kunne være dagbogen, invitation til forældrearrangement, påmindelse om turdag, afkrydsning i
forbindelse med ferie og meget mere. Du kan ligeledes
se billeder fra dagtilbudet.
Det er også her, du skal udfylde kartotekskort, forældretilladelser og lignende. Det er vigtigt at du løbende
opdaterer disse oplysninger, da personalet bruger dem i
hverdagen.
Du kan logge direkte på MIT GULD via
www.mitguld.guldborgsund.dk eller bruge linket fra dagtilbudets hjemmeside, som findes i bunden af forsiden.
Du kan også finde vej gennem kommunens hjemmeside.
Hvis du ønsker at modtage en mail, når der er nyt fra
NemBørn, kan du på MIT GULD under fanen med dit
eget navn, oplyse din mailadresse og markere hvilke
oplysninger, du er interesseret i at blive adviseret om.
Under fanen med dit barns navn forefindes selve forældredelen af NemBørn. Det er her, du kan finde det, som
personalet sender via stuenettet. Det er også her, du
skal udfylde kartotekskort og andre relevante oplysninger.
Brug for hjælp

Har du brug for hjælp, kan du kontakte lederen fra din
institution/dagplejeren.

GOD FORNØJELSE MED NEMBØRN

guldborgsund kommune
opvækst og velfærd - dagtilbudsafdelingen
park vej 37
4800 Nykøbing Falster
tlf: 54 73 10 00
www.guldborgsund.dk

