Infoskriv til foresatte
MyKid AS leverer kommunikasjonsløsning til barnehager og SFO gjennom
mykid.no. Vi er i dag ca 850 barnehage, og 60.000 foresatte som benytter
løsningen. Vårt oppdrag er å gjøre det enklere for deg som foresatt og ta
del i ditt barns hverdag i barnehagen, kunne kommunisere på enkelt vis
med barnehagen, og gjøre informasjon fra barnehagen lett tilgjengelig for
deg.
Tilbakemelding fra brukere forteller at vi klarer nettopp dette.
Barnehagens ansatte har også fordeler med løsningen vår. De opplever bl.a.
å få mer tid til barna. Dette i kraft av at de med MyKid har kun en
plattform for kommunikasjon med deg. Du har tilgang til barnehagen via
MyKid App eller nettsiden mykid.no, og er stort sett bare et par klikk unna
barnehagen og barnet ditt.

Side 1

Første gang
Først gang du skal ta i bruk MyKid gjør du som følger:
✓ Last ned MyKid App fra Google Play eller App Store
✓ Trykk på send passord for å få tilsendt et passord på SMS. Skriv inn
mobilnummeret ditt, og trykk på SEND.
✓ Skriv inn mottatt passord, og trykk på LOGG INN.
✓ Bekreft relasjonen til barnet, velg rolle, skriv inn din e-postadresse og les
igjennom brukervilkår. Du må akseptere brukervilkår og huke av for at du er klar
over policy knyttet til bilder for å komme inn i løsningen.

Side 2

✓ Trykk på menyen øverst til høyre og velg Kontaktinfo
Verifiser eller legg til informasjon om deg selv.

✓ Trykk på menyen øverst til høyre og velg Om barnet
Fyll inn informasjon om ditt barn og huk av for hvilke tillatelser du aksepterer

Når du har gjort dette er du klar for å motta informasjon fra barnehagen.
HUSK! Barnehagen benytter MyKid får å kunne bruke mindre tid på å informere, og mer
tid med ditt barn.
Besøk oss gjerne på www.facebook.com/mykidas
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