
En helt almindelig dag i SFO’en: Mie spiller kalaha 
med sin yndlingspædagog. Bedst som spillet er i 
gang ringer telefonen. Pædagogen må afbryde  
spillet. Det er Oskars far der beder om, at Oskar 
bliver sendt med fire-bussen hjem i dag. Det skal 
noteres. Samtidig kommer Emils mor ind af døren 
for at hente Emil. Hvor er han egentlig henne?  
Pædagogen giver besked om, at han er smuttet i 
hallen – men benytter lejligheden til at rykke Emils 
mor for sedlen vedrørende pasning i efterårsferien.
Herefter kan hun vende tilbage til Mie og kalaha-
spillet. Så snart hun har sat sig, ringer telefonen 
selvfølgelig igen, og Mie må igen vente…
Situationer som denne er alt for velkendte i mange 
institutioner - og det synes, vi er en skam. Derfor er 
det med glæde, at vi nu kan præsentere minInstitu 
tion - en løsning, som gør det muligt for institutio-
nerne at kommunikere med forældre og sikre det 
administrative overblik, uden at gå på kompromis 
med tiden til børnene. MinInstitution giver pædago-
gerne mere tid til det væsentlige.

minInstitution sikrer en bedre udnyttelse af ressourcerne i de 
enkelte SFO’er og daginstitutioner. Mange af de manuelle 
arbejdsgange digitaliseres og automatiseres. Dette betyder, at 
der kan reduceres væsentligt i den tid, personalet bruger på 
administrative opgaver – og dermed kan de knappe ressourcer 
i institutionerne i højere grad bruges på det vigtigste – nemlig 
børnene.

Det synes vi. Men vi ved også, at virkeligheden i SFO’er og daginstitutioner 
ikke altid gør det nemt for pædagogerne at vælge børnene fremfor telefonen. 

En håndsrækning til kommunen



Med få klik på en touch skærm, computer 
eller iPad kan pædagogerne i børnehaver og SFO’er få svar 
på alt det nødvendige – og der kan vinkes farvel til den 
slidte kinabog og de gule post-it sedler.  
I minInstitution findes alle de nødvendige informationer   
lige ved hånden - og overblikket i institutionen bevares  
dagen, ugen og året igennem. Stamdata på 
børnene  opdateres automatisk fra kommunens 
pladsanvisnings system. Dette sikrer, at data altid er 
opdaterede. Beskeder fra forældre kan tikke ind i 
systemet, mens pædagogernes opmærksomhed er 
rettet mod børnene. Så kan beskederne læses, når det 
passer bedst. På skærmen er der altid overblik over, hvilke 
børn der er til stede i institutionen lige nu – og hvem der skal 
sendes af sted til fodbold, bliver hentet af farfar eller skal med en 
legekammerat hjem. MinInstitution giver mere nærvær for pengene.

Med minInstitution bliver det meget 
nemmere for forældrene at håndtere 
kommunikation med institutionen. 
Alle informationer samles ét sted, og 
via SMS, computer eller en App på 
mobilen kan forældrene melde fravær, 
ferie og sygdom, give beskeder om 
eksempelvis legeaftaler og afhentning 
af deres barn, eller læse nyheder og 
beskeder. Forældrene kan opdatere  
barnets stamdata og tilladelser, 
foretage registrering i forhold til ferier, 
tilmelding til arrangementer og meget 
andet.

Vigtige beskeder skal nu ikke længere 
gives i forbifarten, når børnene hentes 
og bringes, eller forældrene er nødt til 
at ringe og forstyrre personalet med 
en kort, men nødvendig besked.  
I stedet kan kommunikationen mellem 
hjemmet og institutionen foregå  
elektronisk og på farten - når det  
passer ind i en travl hverdag.  
MinInstitution er en god service til 
generation online.

Smart for forældrene
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