
Velkommen til eBarnehage!  
 

Din barnehage har satset på personvern og sikkerhet, og åpnet for et bedre foreldresamarbeid. 

Du vil snart få tilgang til eBarnehage. Dette er deres nye kanal for informasjon og 

kommunikasjon i barnehagen. Informasjon som tidligere ble hengt opp på tavler, levert ut på 

lapper, sendt som meldinger, sendt på e-post og annet,  

-blir nå samlet på ett sted. Enklere for deg, og enklere for barnehagen.  

IVARETAR STRENGE KRAV TIL PERSONVERN! 

Med eBarnehage åpner man for bildedeling og utveksling av 

informasjon, samtidig som personvernet blir ivaretatt. Du kan 

enkelt kommunisere med barnehagen, og sende meldinger til 

andre foresatte via denne løsningen.  

Produktet er utviklet med utgangspunkt i retningslinjer fra 

Datatilsynet og norsk lov om personvern og sikkerhet.  

 

Barn-Nett anbefaler alle å benytte to-faktor autentisering.  

Det betyr at du mottar en ekstra kode ved innlogging,  

som gir ett ekstra «lag» med sikkerhet. 

 

TRYGGERE BARNEHAGE! 

I tillegg til å være en plattform for kommunikasjon er eBarnehage også ett viktig verktøy for de ansatte i barnehagen. Nå har de barnehagens HMS rett i 

lommen. De kan ha oversikter over allergier, spesielle hensyn, kontaktinformasjon, tellelister og mye annet samlet på ett sted.  Dette skaper trygge rammer 

for ditt barn.  

 

 

-en del av hverdagen 



I eBarnehage kan du blant annet: 

 Se bilder  

–få innblikk i barnas hverdag! Bilder er gode utgangspunkter for å få frem 

den gode samtalen om hva som skjer i ditt barns liv.  

Dette er trygg bildedeling som ivaretar strenge krav til personvern og 

sikkerhet. Velg selv om bildene av ditt barn skal være synlig for andre 

foreldre i barnehagen. Du kan også laste ned album helt gratis!  

 Sende meldinger   

–for enkel kommunikasjon med barnehagen. Dette er private meldinger 

mellom deg og barnehagen. Du kan også sende meldinger til andre 

foresatte, både grupper og enkelte. Praktisk når du inviterer til bursdager 

eller annet :) 

 Gi beskjeder  

–dette er små huskelapper til personalet, som du fester til en dato.  

F.eks: Lise blir hentet tidlig av mormor, eller  

Ola skal til tannlegen.  

Beskjeden blir synlig i oppmøtelisten for personalet på valgt dato. 

 Motta informasjon fra barnehagen  

–viktige dokumenter som blir lagret på ulike mapper. I eBarnehage er 

personvernet ivaretatt på en så god måte at man kan sende dokumenter 

med sensitiv informasjon. Datatilsynet fraråder alle å sende dokumenter 

med sensitive opplysninger på e-post. 

«Bakgrunnskunnskaper om barnets dag vil kunne bidra til at foreldrene er bedre rustet til å tolke 
barnets uttrykk og signaler når de kommer hjem og på den måten være til barnets beste.» 
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