
                       
 
 
Pixiguide til iPortal  
 
1.  
Hjælp jeres barn med at huske at 
trykke sig ud når det går hjem. 

1. 
Det gør I på de to skærme, som 
hænger på skolen →  Der hænger 
både en ude foran vores 
personalerum og i forårs sfo'en. Om 
eftermiddagen bliver skærmen i 
forårs sfoén først tændt kl. 16, når 
børnene så småt samles derover. 
Den anden skærm bliver tændt kl. 
14.00 (børnene skal kun trykke sig 
ind en gang, hvis de går i morgen-
sfo, gør de det på dette tidspunkt)  

2.  
- Må mit barn gå hjem uden følge af 
en voksen? 
- Har mit barn svømmetilladelse?  
- Har mit barn fototilladelse? 
- Må jeres barn gå med et andet barn 
hjem – uden følge af en voksen?  
Osv.......  
 

2.  
Alt dette skal I udfylde under 
”Aftaleskema”  
Aftaleskema finder I i kolonnen ude 
til venstre af jeres skærm.  

3. 
Når SFO skal vide ”mit barn skal 
til/sendes til fritidsaktiviteter”, 
eksempelvis gymnastik og fodbold.  

3.  
I kolonnen til venstre af jeres skærm 
finder i punktet ”Aktiviteter”. Tryk 
på aktiviteter og i vil kunne tilføje 
jeres barn til en aktivitet. → udfyld 
hvilken form for aktivitet her er tale 
om, hvornår første gang er, start 
tidspunkt, slut tidspunkt for 
aktivitet. Er det en ugentlig/daglig 
aktivitet kan i gå ned i ”gentag”, her 
kan i krydse af, om det er en 
aktivitet, der skal gentage sig - 



dagligt, ugentligt mm.  

4.  
Hvis SFO skal vide ”mit barn må 
selv gå hjem” i et bestemt tidsrum.  
 
  

4. 
Find ”Selvbestemmer” i kolonnen til 
venstre og klik på den.  
Start tidspunktet betyder hvornår 
barnet selv må bestemme fra og slut 
tidspunktet betyder hvornår barnets 
selvbestemmertid ophører. Hvis du 
ønsker, at dit barn skal sendes hjem 
ved slut tidspunktet, skal du sætte 
hak i "Skal sendes hjem".  
HUSK at tryk på ”OPRET” i højre 
hjørne. 
 

5. 
Hvis jeg har brug for at sendes en 
besked til SFO 

5. 
Når I er logget ind og er ”inde på 
jeres barn” vil i se 5 ikoner i midten 
af skærmen →  På en af disse står 
der ”besked” her skal i trykke for at 
sende en besked til vores SFO-
voksen →  Når de voksne har set 
det, vil personen ”bekræfte” og I vil 
modtage en sms besked, om at 
beskeden er set.   

6.  
Hvor giver jeg besked om, hvilke 
sygdomme/vaccinationer m.v. mit 
barn har haft? 

6.  
I kolonnen til venstre finder I den, 
der hedder 
”sygdomme/vaccinationer” Her skal 
I udfylde vaccinationer, epidemiske 
sygdomme, eventuel allergi og 
overfølsomhed.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  


