Kære Forældre - Velkommen til FAMLY
FAMLY er en elektronisk platform for dagtilbudsområdet i Fredensborg kommune.
Her får du som forælder indblik i institutionernes hverdagsliv, kommunikeret i
fotos, videoer og tekst. Samtidig indeholder FAMLY alle de oplysninger om dit barn,
som personalet har brug for at vide i hverdagen. Kun personale har adgang til de
vigtige oplysninger, som du som forælder lægger ind i FAMLY.
Tjek ind og tjek ud
På en overbliksskærm kan alle følge med i hvem, der er kommet og gået. Du kan
selv lægge et foto af dit barn ind til TJEK IND/ TJEK UD funktionen, ellers hjælper
personalet med det.
Information
FAMLY er en hurtig og nem måde at give information til forældre om ture,
pædagogiske aktiviteter, særlige arrangementer og nyhedsbreve.
FAMLY er også stedet, hvor du nemt kan give korte beskeder om ferie, sygdom og
hvis dit barn bliver hentet af en anden end dig.
Kodeks for adfærd i FAMLY
Hensigten med FAMLY er at informere om de pædagogiske aktiviteter og fx fotos vil
give eksempler på, hvordan børnene deltager i aktiviteterne.
Du kan som forælder ‘like’ eller skrive bemærkninger til opslagene på FAMLY, men
der foregår ikke dialog eller diskussioner på FAMLY. Det vil fjerne personalets
opmærksomhed fra børnene, hvis de skal besvare eller forklare spørgsmål eller
meningsudveksle på FAMLY. Derfor fjerner vi opslag, som udvikler sig til
diskussioner og meningsudvekslinger og henviser til, at denne kommunikation
foregår i det direkte møde med personalet eller ledelsen.
Har du brug for at tale om dit barn, de pædagogiske aktiviteter eller andet
vedrørende institutionen, så kontakt personalet eller ledelsen direkte og aftal et
møde.
Hvis du har spørgsmål til brugen af FAMLY
Har du problemer med log in eller andre spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte enten personale, den daglige leder eller FAMLY support: 89 88 85 15
Med venlig hilsen
Marianne Ingeholm Larsen
Centerchef - Læring, Fritid og Sundhed
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