Kære forældre
Det er med glæde, at vi kan annoncere, at vi har anskaffet os Iportalen, der er et elektronisk
kommunikationsværktøj.
Iportalen giver dig mulighed for at sende beskeder til personalet, samt se hvornår dit barn kommer og går
på klubben. Du vil få dit brugernavn og adgangskode sendt pr. mail, og ellers kan det udleveres af
personalet.

Opdater kontaktoplysninger
Du kan logge ind på institutionens iportalside på idraetten.iportalen.dk (husk at der ikke skal stå WWW
foran). Første gang du logger ind, bliver du bedt om at ændre dit password. Udover det vil vi bede dig
undersøge om dine kontaktoplysninger er rigtige. Det gælder især:





Navn
Adresse
E-mail
Mobilnummer

Får du nye kontaktoplysninger kan disse altid ændres i iportalen under profil, det er vigtigt at være
opmærksom på om du ønsker at andre skal kunne se dine oplysninger, det har du mulighed for at vælge i
rubrikken ” skal andre kunne se dine oplysninger”

Opdater stamkort
I min menu i venstre side kan du klikke på dit barns navn for at se dit barns side. Her skal du udfylde dit
barns vaccinations- og aftaleskema. På denne side kan du også:



Skrive besked til personalet
Tilmelde dit barn en aktivitet (fodbold, håndbold og lignende)

I fremtiden kan i tilmelde jer en SMS-service, hvor i får en automatisk SMS, når jeres barn kommer og går
på institutionen eksempelvis.
Fremover vil i derfor kun modtage en mail/SMS, hvis ikke jeres barn har logget sig ind på klubben.
Det er derfor jeres ansvar at holde øje med jeres mail/mobil og holde disse kontaktoplysninger opdateret.
Det koster 0,40 øre pr. sendt sms fra Iportalen. En sms om dagen med besked om at dit barn er gået hjem
koster 2,- kroner om ugen.
Det er vigtigt for os at understrege, at I altid er velkomne til at snakke med personalet om jeres børn i
telefonen eller under fire øjne.
På klubben har vi ikke pligt til at afkrydse børnene, men vi ser det som en god mulighed og service alligevel
at gøre brug af Iportalen og vil derfor opfordre børnene til at gøre brug af ind og ud krydsningen, det er dog
vigtigt at du som forælder er bevidst om at det er jeres og børnenes eget ansvar at de eks. Kommer til en
ugentlig aktivitet eller lign.

Har du spørgsmål om iportalen er du velkommen til at kontakte personalet
Venlige hilsner Idrætten klub

