Överblick Edlevoappen
Knappen ”Hem” finns i nästan alla
menyer, klickar du där kommer du
till hemskärmen igen.
Här kan du frånvarorapportera ett
eller alla dina barn.
Här kan du läsa meddelanden från
förskolan och fritidshemmet
Här kommer nyheter från förvaltare
och systemadministratör

Om du klickar på Meny öppnas nedanstående
Visa fullständig profil och uppdatera
dina kontaktuppgifter.
Din adress hämtas från
folkbokföringen så den kan inte
ändras.
Här är samma menyval som på
hemskärmen
Under inställningar ändrar du språk.
Nuvarande språk som finns i appen
är Engelska, Finska, Norska och
Svenska.

Om du klickar på något av barnens
namn kommer dessa menyer.
På vissa enheter ser du bara en ikon
och då kan du svajpa för att få fram
övriga ikoner.

Om du väljer
Barnschema/Lovplanering kommer
menyn nedan

Registrera schema
Schema översikt. Här ser du
schematider och även faktisk tid i
barnomsorg.
Personer som får hämta barnen
registrerar du här
Lovplanering används vid lov och där
kommer det finnas möjlighet att
registrera ledigheter

Registrera schema
Schemat gäller veckovis och rullar inte på. Alla veckor måste redigeras annars kommer du få
påminnelser till dess att du registrerat alla veckor i närtid.

OBS!
Det är viktigt att alla veckor är ifyllda. Är
barnet ledigt en hel vecka väljer du det
högst upp till vänster. Är barnet ledig en
eller fler dagar en vecka lämnas den/de
dagarna tomma.
Veckor som har stängd dag måste
registreras för sig och kan inte kopieras.

Här får du till sist en översikt samt
möjlighet att kopiera till syskon
innan du skickar in det nya schemat

Tänk på att om du har barn både på
fritids och förskola har dom inte
samma tider, då ska du inte kopiera
till syskon utan måste lägga in
schema till båda syskonen.

Lovplanering

Här registrerar du vilka dagar du
INTE behöver omsorg för ditt barn.

I exemplet behöver jag omsorg och
ska därför gå till schemat och lägga
in tid där.

