
Kidsmonitor tutorials for 
nettsiden 



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 

- Du har logget på nettsiden med brukernavn og passord. Dette 
er startsiden som møter deg. 

- Først trykker du på ikonet/bildet av barnet ditt. 



Steg 2 
- Nå kommer du 

inn på 
hovedmenyen. 

- Trykk på ordet 
«melding» som 
den grønne pilen 
peker mot. 



Steg 3 
- Nå har du kommet 

inn på 
meldingsloggen. 

- Her kan du se alle 
meldingene som ikke 
er blitt slettet. 

- For å sende oss en ny 
melding, trykker du 
på den lille blå pilen. 



Steg 4 
- Her viser de grønne 

pilene hvor du skal 
skrive inn 
meldingen din. 

- Etter at du har 
skrevet meldingen, 
trykk på «Send»-
knappen nederst 
for å sende den. 



Hvordan sjekke at meldingen har 
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 og 2 
- Steg 1 og 2 er like 

som når du skal 
sende melding. 

- Først trykker du på 
bildet av barnet. 

- Så trykker du på 
«Melding» i menyen. 



Steg 3 

- Her ser du meldingsloggen. 
- Den øverste meldingen er 

den nyeste. 
- Siden det fremdeles står 

«Marker denne meldingen 
som lest» og en liten grønn 
pil under den, betyr det at vi 
på SFO ikke har lest den 
enda. 

- Du som forelder/foresatt 
skal ikke trykke på denne 
grønne pilen, det gjør vi. 



Steg 4 

- Her ser vi den samme 
meldingsloggen etter at 
meldingen er lest hos oss på 
SFO. 

- Legg merke til at hele linjen 
«Marker denne meldingen 
som lest» og den lille 
grønne pilen nå er borte. 

- Dette er derfor måten du 
kan sjekke om meldingen er 
kommet fram på. 

- Dersom SFO har startet og 
meldingen fremdeles ikke 
er lest, er det greit å ta 
kontakt med oss på tlf, da 
det kan være at meldingen 
kom for sent, eller at det 
har skjedd en glipp. 



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 

- Som vanlig, trykk på bildet av barnet ditt på 
startsiden. 



Steg 2 
- Trykk på «Profil» i 
menyen. 



Steg 3 
- Den grønne pilen 

peker mot en 
avkrysningsboks. 

- Hvis du krysser av i 
den, betyr det at 
de andre 
foreldrene kan se 
ditt barn og din 
kontaktinformasjon 
gjennom sin app. 

- Hvis du lar den stå 
tom, vil barnet ditt 
være usynlig for 
andre brukere av 
appen på Auglend 
SFO. 



Steg 4 
- For å sette faste tider, 

må du først fylle inn 
hvilket klokkeslett barnet 
skal gå hver dag (pil 1). 
Lørdag og søndag 
trenger du naturligvis 
ikke gjøre noe med. 

- Pil 2 peker mot boksen 
der du kan velge om 
barnet skal gå selv eller 
hentes. 

- (fortsetter på neste side) 



Steg 4 (forts.) 

- Pil 3 viser hvor du kan skrive 
inn dagsmeldinger. MERK: 
Dette er meldinger som skal 
komme hver uke, for 
eksempel «Til mor», «Går 
med søster», «Ikke SFO» 
(for de med 60% plass) eller 
lignende. IKKE «Skal gå 
15.00 i dag 20.03». 

- Pil 4 viser til knappen du må 
trykke på etter at du har 
gjort alle endringene dine. 
Oppdateringene skal skje 
ganske fort, men for å være 
på den sikre siden kan det 
være lurt å gjøre slike faste 
endringer en dag i forveien. 
 

 



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 
- Fra startbildet trykker du 

som vanlig på bildet av 
barnet ditt. 

- Det vil føre deg automatisk 
til aktivitets-oversikten. 

- Hvis du befinner deg på en 
av de andre delene av 
siden, kan du komme 
tilbake ved å trykke på 
«Aktiviteter». 



Steg 2 

- En ubesvart aktivitet 
ligger klar. Du ser den er 
ubesvart pga det røde 
krysset (se hvit pil). 

- For å gå inn og svare på 
denne, må vi trykke på 
«les mer» (se grønn pil). 



Steg 3 

- Her står det litt mer 
info. Legg merke til 
svarfristen (svart pil)! 

- For å gå videre, trykker 
vi på «Meld på» (grønn 
pil). 



Steg 4 
- Den blå pilen viser 

hvor man velger 
«ja» eller «nei» på 
de enkelte dagene. 

- Den oransje pilen 
viser hvor man kan 
skrive inn en 
eventuell melding. 

- Den grønne pilen 
viser hvor du skal 
trykke for å 
registrere svaret 
ditt. 



Steg 5 

- Etter at du har trykket på «meld på», kan du gå tilbake til Aktiviteter-menyen. Da skal 
du se en grønn hake i stedet for det røde krysset som stod der tidligere (oransje pil 
viser). 



Hva gjør man på informasjon? 

- På hovedmenyen kan man 
også trykke seg inn på 
«Informasjon» 



Informasjon 
- Her ligger alle barna 

som har valgt å 
være «synlige». 

- Altså finner du 
kontaktinformasjon 
til foreldrene til 
disse barna. 



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! 
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