
Kidsmonitor tutorials for mobil 



Hvordan sende en melding? 

• Dette er for den typen melding som gjelder 
kun den ene dagen den sendes. 

• Send disse samme dag som meldingen gjelder, 
FØR klokken 12.00. 

• Sendes den senere enn det, risikerer du at vi 
allerede har sett gjennom meldingene for 
dagen. 



Steg 1 

• Ikke trykk på avlever, 
det er for å registrere 
barnet inn. 

• Trykk på bildet av 
barnet. 



Steg 2 

• Trykk på pilen oppe til 
høyre. 



Steg 3 

• Trykk på den gule 
boblen ved «send 
beskjed». 



Steg 4 

• Skriv meldingen inn 
under «beskjed». 

• Skriv hvem det er fra 
under «Fra». 

• Trykk «OK», og du har 
sendt meldingen! 



Hvordan sjekke at meldingen er 
kommet fram? 

• Noen lurer kanskje på om meldingen er lest av 
oss på SFO. 

• Her skal jeg vise deg hvordan du kan sjekke 
det. 

• Husk at de vanligvis ikke blir lest før SFO-tiden 
nærmer seg, så det er lite vits i å sjekke det før 
SFO-tiden har startet. 



Steg 1 

• Trykk på bildet av 
barnet. 



Steg 2 

• Trykk på den lille gule 
boblen for å komme inn 
på meldingsloggen. 



Steg 3 

• Her ser du den siste 
beskjeden. Du kan også 
scrolle nedover til 
tidligere beskjeder. 

• Den grønne pilen ved 
«marker som læst» betyr 
at vi ikke har lest 
beskjeden ennå. 

• Du som forelder skal IKKE 
trykke på den grønne 
pilen, det er det vi gjør 
etter at vi har lest og 
notert ned beskjeden. 



Steg 4 

• Sånn ser det ut etter at 
vi på SFO har lest 
beskjeden. 

• Den grønne pilen er 
borte, og beskjeden er 
dermed registrert hos 
oss. 



Hvordan endre faste tider for 
hjemsending? 

• Det letteste alternativet for hjemsending, 
både for oss og dere, er at barnet går hjem til 
faste tider. 

• Mindre beskjeder som må skrives ned og 
huskes på = mindre feil i hjemsendingstider. 

• Jeg skal vise deg hvordan du kan sette opp 
faste tider, eller endre de faste tidene barnet 
ditt allerede har. 



Steg 1 

• Trykk på bildet av 
barnet ditt. 



Steg 2 

• Trykk på den grønne 
pilen oppe i høyre 
hjørne. 



Steg 3 

• Scroll deg nedover til du 
finner 
«Tidsinnstillinger». 
Trykk på den. 



Steg 4 

• Velg hvilken dag du skal 
endre tiden på. 

• Husk å endre på alle 
dager, ikke bare en! 

• Lørdag og søndag kan 
selvsagt ignoreres… 



Steg 5 

• Her er det du velger. 
• Trykk på klokkeslettet for å få opp en liste over 

tidspunkter. Velg det aktuelle. 
• Trykk der det står «Hentes» og velg «Går selv» om 

barnet skal gå hjem selv. 
• Legg til en evt. beskjed i «Dagsbeskjed»-vinduet.  
• OBS! Denne beskjeden kommer opp hver uke på 

denne dagen! Så ikke skriv ting her som ikke gjelder 
for ALLE mandager. 

• Trykk «OK». Du har nå satt en fast tid for mandager. 
• Husk å gjøre det for de andre dagene i uka også. 
• Det går an å ha forskjellige faste tider hver dag, men 

det er lettest for oss, og minst sjanse for feil, om 
dere bruker den samme tiden hver dag. 

• Endringer på denne siden bør helst gjøres dagen før. 
Det er ikke sikkert systemet klarer å oppdatere seg 
øyeblikkelig. Er det en endring i planene som du 
fant ut samme dag, send en beskjed på vanlig måte. 
Er SFO-tiden allerede begynt, ring oss. 



Hvordan melde på aktiviteter 

• Vi bruker aktiviteter når vi skal ha spesielle 
ting som barna må meldes på. 

• Til nå har vi brukt det til Rockeskolen og 
Bakegruppa. 

• I tillegg er det obligatorisk påmelding (eller 
avmelding) til de forskjellige feriene. 



Steg 1 

• Trykk på bildet av 
barnet. 



Steg 2 

• Her vil du se en liste 
over aktive aktiviteter. 

• Det røde krysset viser at 
dere ikke har svart ja 
eller nei enda. 

• Trykk på «Les mer» for 
å gå videre. 



Steg 3 

• Du er nå kommet til 
teksten som beskriver 
aktiviteten. 

• Nederst, under teksten, 
finner du knappen 
«Meld på» («Tilmeld» 
på dansk). 

• Trykk på den. 



Steg 4 

• Dette er selve påmeldingssiden. 
• Den hvite pilen viser at du har 

valgt «Nei» som svar på denne 
aktiviteten. Trykk på ordet «Nei» 
for å bytte det til «Ja». 

• Den oransje pilen viser at du har 
mulighet for å skrive en beskjed 
dersom det er noe vi må vite. 
(Eks.: allergi i forhold til 
bakegruppa.) 

• Den grønne pilen viser hvor du 
skal trykke for å sende inn svaret 
ditt til oss. 

• Dersom du ikke vil at barnet skal 
være med på aktiviteten, er dette 
rett innlevering! 



Steg 5 

• Her ser vi at det er valgt «Ja». 
Trykk på «ja» for å endre til 
«nei». 

• Ellers likt som på forrige bilde. 
• Dette svaret vil melde barnet 

ditt på aktiviteten. 
• HUSK! Når vi sender ut 

påmelding til ferier og 
lignende, vil det være et «Ja»- 
eller «Nei»-svar pr dag i ferien. 
Men alle er samlet på denne 
siden, så det er lett og raskt 
unnagjort! 

• Du har nå meldt barnet ditt på 
en aktivitet! 



Ferdig! 

• Er det andre ting du lurer på? 

• Mangler du passord til nett/mobil? 

• Feil i programmet? 

 

• Send meg en mail på 
rune.bratthammer@stavanger.kommune.no 

• Eller bare kom innom kontoret en dag! 

mailto:rune.bratthammer@stavanger.kommune.no

