
 

Kom godt i gang med PersonaleIntra til børneområdet 
 

For at komme til jeres nye PersonaleIntra, skal du klikke på: 

(URL til løsningen indsættes her) 

 

Dit brugernavn og password får du af: 

  

Når du logger på PersonaleIntra, kommer du til jeres fælles Område. 

Her har alle jeres afdelinger/institutioner en fælles opslagstavle, hvor hele 

personalegruppen har mulighed for at kommunikere med hinanden på tværs af 

afdelinger. På din fanen Min forside finder du dine: kontaktoplysninger, 

reservationer, huskelister, aktiviteter i kalenderen og dokumnter. For at redigere 

din egen forside, trykker du bare på de blå bjælker med overskrifterne. Fanen 

Legetek tager dig direkte til legeteks servicer.  

Du har også mulighed for at komme til din egen afdeling ved at trykke på 

fanebladdet Afdelinger. Ved at trykke på Afdelinger kan du fx komme til 

afdelingen Dalby Børnehuse. Her findes der ligeledes en opslagstavle for denne 

afdeling. Her deler man information, der kun vedrører afdelingen. 

Hvis du klikke på Opslagstavlen i den blå bjælke, får du mulighed for at lave et nyt 

opslag på ved at klikke på:  

 

 

 

 

 

 

 

Skriv dit opslag her! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er også muligt for de enkelte Afdelinger at have deres eget faste 

forsidebillede. 

 



 

 

I venstre side finder du din menu, med de muligheder du har i PersonaleIntra. 

Under koordination finder du bl.a.: 

- Reservationer, til reservation af lokaler, 

fælles materialer og apparater som fx iPads. 

- Adgang til jeres kalender, hvor I kan oprette 

aktiviteter ved at klikke på:  Du kan 

også vælge, at forældrene kan se 

aktiviteterne i ForældreIntra. 

- En mulighed for at lave elektroniske 

tilmeldinger, både for medarbejderne eller 

for børnene, som forældrene kan udfylde i 

ForældreIntra. Tilmeldinger oprettes ved at 

trykke på:  
 

Under Arkiv finder du bl.a.: 

- Nyheder, her har du adgang til en oversigt 

over nyheder i nyhedsarkivet 

- Samlemapper, i samlemapperne har du mulighed for både at lave dine 

egne private mapper, som du kun selv kan se. Du kan også oprette åbne 

eller gruppemapper, som du kan bruge til samarbejdet med dine kolleger. 
 

Under Database finder du bl.a.: 

- en oversigt over personalet, børnene, forældrene og områdebestyrelsen 

samt jeres samarbejdspartnere i de forskellige afdelinger. Du kan bl.a. 

finde kontaktoplysninger eller udskrive lister herfra. 
 

Under Værktøj finder du bl.a.: 

- En samling af forskellige værktøjer til brug i den daglige planlægning og 

strukturering. Det er blandt andet også her, du finder jeres Fotoalbum. 

Du opretter et nyt fotoalbum med:  I fotoalbummet har du 

mulighed for at målrette fotomapper samt gøre dem synlige for 

forældrene. 

 

 

  

 

 

  

Under Samarbejde finder du bl.a.: 

- Adgang til at sende beskeder til forældrene samt til medarbejdere på alle 

de andre afdelinger. Du opretter en ny besked på:  

- Adgang til Logbog, Stuelog og Dagbøger. Her har du mulighed for at 

skrive dagbogsnoter til forældrene fx omkring en udflugt, skrive en notis i 

Stueloggen over, hvad der rører sig lige nu på stuen, eller hvad I har fokus 

på lige nu. 
 

Under Admin finder du bl.a.: 

- Mine indstillinger, det er her du har mulighed for at tilpasse 

PersonaleIntra dine egne behov. 

- Administrationen af ForældreIntra. Dette bruges bl.a. til at lave opslag på 

ForældreIntras opslagstavle, lave tilmeldinger til samtaler/arrangementer 

eller skrive i børnenes kontaktbøger. 

 

 


