
Kære forælder, 

Velkommen til Adelgården 

Kbhforældre.dk 

Københavns Kommune har introduceret en ny portal Kbhbarn.dk. Dette er en portal 

som har mange muligheder ift. at sikre en bedre elektronisk kommunikation  mellem 

institution og hjem. En forudsætning for succes er dog at alle benytter sig af portalen. 

Du skal som forælder: 

 Log på kbhforældre.dk hvor du bliver guidet i at downloade apps til 

smartphone samt får en instruktion til portalen. 

 Du logger på med Nemid første gang. 

 Det er vigtigt, at du som det første, udfylder dit barns stamkort på portalen, 

da det er her vi har de nødvendige og meget vigtige oplysninger om jeres 

lille familie.. I stamkortet giver du tilladelse til at vi lægger billeder af dit 

barn op på denne portal. Det er vigtigt at understrege at det kun er 

institutionens forældre, der har adgang til billederne. Det er derfor vigtigt at 

du som forælder ikke deler billeder fra portalen på de sociale medier. 

 Du indtaster afhentningstider for ugens 5 dage på portalen. Disse kan 

sagtens være de samme uge for uge. Det er dog vigtigt at der indtastes tid da 

du ellers ikke kan tjekke barnet ind på vores skærme.  

 Ved sygdom og ferie indtaster du dette på portalen. Indtjekningen giver os 

det store overblik over fremmødte børn i institutionen, som gør at vi kan 

booke vikarer mm ud fra dagens reelle behov ud fra de tal, som fremgår på 

skærmen 

 Der er en sms service på portalen som du kan bruge hvis du ønsker at sende 

en besked til os. 

 Vi lægger dagssedler og billeder fra dagen med børnene op på portalen.  

 Hvis du får besked om at dit barns stamkort er mangelfyldt udfyldt og du 

ikke kan se hvad der mangler – hiv da fat i mig på kontoret så vi kan 

udfylde det ved fælles hjælp. Stamkortet indeholder for os meget vigtige 

informationer 

Håber at ovenstående giver indblik i portalen. Har du spørgsmål er du altid 

velkommen til at hive fat i os 

Mange hilsener Dorthe 


