
 

eBarnehage er en web-løsning i tråd med personvern og 

Kontakt oss for igangsetting: 
55 53 02 30 

post@barn-nett.no 

Dere bestemmer  

 

Ut fra rettighetstreet, velger dere hva som skal deles og 

ikke. Hake på betyr deles, hake av betyr at det er usynlig 

for foresatte. Vi hjelper dere selvsagt med oppstart– helt 

uten kostnad.  

- Rettigheter kan endres i eBarnehage administrasjon, og 

får umiddelbar virkning ute hos foresatte.  

Starte med eBarnehage foresatt? 
-Etter oppstart av eBarnehage kan dere når som helst, uten ekstra kostnad starte 

opp med deling mot foresatte.  

 

√ Dele bilder m ed tagging-funksjon 

√ Dele ukeplan/månedsplan  

√ Dele referater, logg og dokumenter  

√ Dele dokumenter fra barnets personlige mappe  

√ Kommunisere med foresatte gjennom  internm eldinger  

√ Sende ferielapper digi ta l t  

√ Dele faktura og årsoppgave foreldrebetaling  

Dere bestemmer hva barnehagen skal  ta  i  bruk  og i k ke.   

Kontakt oss for igangsetting: 
55 53 02 30 

post@barn-nett.no 



Ukeplan/Månedsplan  

 

- Kan sorteres enten på 

månedsbasis, eller ukesbasis.  

- Gjentakende hendelser gjør 

arbeid med ukeplan lettere å 

oppdatere. 

- Relevante ikoner for 

barnehager. 

- Lett å skrive ut dersom 

foresatte ønsker det. 

Loggen  

 

Dokumenter det viktige arbeidet som gjøres i barnehagen, legg gjerne 

ved bilder. Loggen kan erstatte «tavla» i barnehagen.  

 

 

 

 

 



Dokumenter  

 

- Kan også brukes til å dele 

videosnutter fra barnehagen!  

 

Dele bilder  

 
Personvern er viktig i barnehagen. eBarnehage er utviklet med 

utgangspunkt i GDPR. Bildedeling med "taggefunksjon" er en av de mange 

funksjonene som ivaretar personvern i barnehagen.  

 

- Dersom barn er tagget, og foresatte 

har reservert seg mot bildedeling vil kun 

foresatte til dette barnet se det aktuelle 

bildet.  

- Foresatte kan når som helst trekke 

tilbake samtykke, og alle bilder som er 

tagget forsvinner da tilbake i tid for 

andre foresatte. 

- Foresatte kan velge å se bilder kun av 

sitt barn.  

 

- Lastes enkelt opp fra 

eBarnehage administrasjon.  

- Mulighet for epostvarsling, 

og legge dokumentet som 

vedlegg. 

- Deles til ansatte, foresatte, 

egendefinerte grupper eller 

alle. 

- Lagres trygt i 

StyrerAssistenten. 

- Slettes ikke før en manuelt 

går inn og sletter dokumentet  

i StyrerAssistenten. 



Meldinger  

 

- Gjennom beskjeder kan 

foresatte selv skrive at bestemor 

henter eller at barnet skal til 

tannlegen på fredag. Beskjeder 

viser på barnet i eBarnehage 

avdeling– oppmøteliste på valgt 

dag.   

 

 

Foresatte kan selv 

registrere når barnet 

skal ha ferie eller være 

borte fra barnehagen. 

Alle fremmøteoversikter 

og rapporter 

oppdateres automatisk.  

 

 

 

- Kommuniser direkte fra eBarnehage avdeling til foresatte 

gjennom internmeldinger, SMS eller epost. Ved internmelding 

kan foresatte få epostvarsling.  

Barnehagen kan også sende digitale 

ferielapper til foresatte. 

Fravær og ferie  


