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Tværgående funktioner i DayCare  
 

Dette dokument beskriver første step i implementeringen af Tværgående funktioner i DayCare.  

 

De tværgående funktioner ligger uden for din(e) normale 

institution(er) i DayCare. 

 

 

 
De tværgående funktioner giver dig mulighed for at oprette tværgående grupper inden for dit 
rettighedsniveau1. Du får mulighed for at dele billeder/opslag/dokumenter og kommunikere med de 
tværgående grupper samt børn, forældre og medarbejder fra de institutioner, som du har adgang til.  

 

Tværgående grupper  
En tværgående gruppe kan bestå af børn, personale og forældre fra de institutioner, som du har adgang til, 

samt personer fra forvaltningen. Du kan oprette tværgående grupper til f.eks. førskolebørn, arbejdsgrupper 

med både forældre og medarbejder osv. Hvis du administrerer flere institutioner kan du også lave 

tværgående grupper på tværs af institutionerne. 

 

Opret en ny tværgående gruppe 
 

1. Klik på +Tilføj for at oprette en tværgående gruppe. 

  

 

2. Udvælg den tværgående gruppes medlemmer 

                                                           
1 Det er den eller de institutioner, som du har rettigheder til i DayCare.  
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En hel institution, gruppe eller lokalitet kan indgå i en 

tværgående gruppe.  

En tidligere oprettet tværgående gruppe, som du har 

adgang til kan også indgå. 

Administratorer, er de personer fra forvaltningen, som har 

adgang til DayCare, samt de personer, som har 

administrative rettigheder til DayCare i din institution.  

Medarbejdere, er de personer, som er ansat i de(n) 

institution(er), som du har adgang til.  

Forældre og børn kan udvælges enkeltvis til en tværgående gruppe. 

Klik f.eks. på ”Børn”, og du får vist, de børn du har adgang til. Sæt flueben ud for de børn, som skal med i 

din tværgående gruppe. Afslut med VÆLG, når der er sat flueben ud for de ønskede børn. Herefter kommer 

antallet af valgte børn til at stå i parentesen efter ”Børn”.  

 

 

Udvælgelsen af grupper, institutioner, medarbejdere 

osv. foregår på tilsvarende vis. 

 

 

Du kan altid efterfølgende ændre på medlemmerne af en tværgående gruppe, hvis du selv har lavet den 

tværgående gruppe. 

 

3. Den tværgående gruppes øvrige information 

Når du har udvalgt gruppens medlemmer, skal du navngive gruppen. I dette eksempel er gruppens navn 

”Førskolegruppen” 

 

 

PRIVAT betyder, at ikke andre end gruppens 

medlemmer har adgang til gruppen og kan 

dele/kommunikere med gruppen.  

”Vis på Touch” – denne mulighed kommer senere. 

Denne gruppe er ikke permanent, og derfor er start- og 

slutdato indsat.  

  



 
 

3 | Side 
 

 

Oversigten over tværgående grupper 
I oversigten vises de tværgående grupper, som du har oprettet eller er medlem af. Det er kun muligt for 

forvaltningen samt den bruger, som har oprettet en tværgående gruppe at redigere i denne. Et medlem af 

en tværgående gruppe kan ikke redigere i gruppen, men kun få gruppens medlemmer vist. 

 

I yderste kolonne til højre fremgår, det om en tværgående gruppe er PRIVAT. Husk, en privat gruppe kan 

ikke ses og bruges af andre end gruppens egne medlemmer.  

 

Tværgående kommunikation 
Det er muligt at sende både DayCare beskeder, sms’er og email fra de tværgående funktioner.  

Vælg Kommunikation og f.eks. DayCare Besked.  

 

Vælg først modtagerne 

Skriv derefter beskeden og send 

 

 

 

Udvælgelsen af modtagere forgår på samme måde som, når du opretter en tværgående gruppe.  

I nedestående eksempel skal der sendes en fælles besked til både børn og medarbejdere i 

”Førskolegruppen” 

 

Klik på Tværgående grupper 

Sæt flueben ud for medarbejder og 

børn 

Sæt flueben ud for Førskolegruppen  

Klik VÆLG. 

 

Hvis du ønsker at f.eks. en ekstra medarbejder / nogle børn også skal have beskeden, finder du dem under 

”Medarbejder”/”Børn”, sæt flueben ud for dem og afslut med Vælg.  
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Skriv efterfølgende beskeden og klik på Send. 

Forældrene til børnene kan nu læse DayCare beskeden på enten Touch, Home eller i deres App. 

Medarbejderne vil kunne læse deres DayCare besked på Touch, i Admin eller på personale App’en til iOS og 

Android. Hvis du sender en DayCare besked til en Administrator, vil beskeden blive sendt som en email til 

personen.  

Udsendelsen af email og sms fungerer på helt samme måde som ved DayCare beskeder.  

 

Tværgående deling af dokumenter 
Det er også muligt at dele dokumenter, opslag og billeder gennem de tværgående funktioner. Dette skal du 

bruge, hvis du f.eks. administrerer flere institutioner eller benytter dig af tværgående grupper.  

Delingen af dokumenter, opslag og billeder virker på samme måde som udsendelse af beskeder. 

Nedenstående eksempel er for deling af et dokument.  

 

1. Klik på +Tilføj 

2. Vælg dit dokument 

3. Vælg hvem du vil dele dokumentet med 

4. Tilføj en beskrivelse af dokumentet  

5. Giv dit dokument et TAG, da det senere bliver muligt at søge på TAGS i DayCare. TAGS bruges til at 

gruppere opslag, dokumenter og billeder i DayCare. Tidligere anvendte TAGS vil altid blive forslået, 

når du begynder at skrive i feltet.  

6. Sæt en udløbsdato 

De dokumenter, som bliver delt med børn, kommer til at lægge i mappen ”Øvrige” under Dokumenter på 

Home og i forældre app’en til iOS. Efter den kommende opdateringen af forældre app’en vil forældre med 

Android telefoner også kunne bruge se dokumenter i app’en. 
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Det er muligt at dele dokumenter med medarbejder, MEN pt. har medarbejder ikke nogle steder, hvor de 

kan se de delte dokumenter. Det bliver muligt på et senere tidspunkt for den enkelte medarbejder i 

personale app’en at se de delte dokumenter. Hvis du vil dele et dokument med medarbejderne, skal du 

sende det som en vedhæftning i en mail til dem.  

I oversigten er det muligt at se i kolonnen ”Deling” og ”Oprettet af”, hvilke dokumenter du selv har 

oprettet, og hvilke der er delt med dig gennem en tværgående gruppe.  

 

Som ved tværgående grupper har du kun mulighed for at redigere i dokumenter, som du selv har oprettet. 

 

Tværgåede deling af Opslag og billeder 
Ved Opslag og Billeder er det muligt at få disse vist på TOUCH, hvis du vælger en eller flere institutioner. 

Opslagene og billederne vil i så fald blive vist på alle institutionernes Touchskærme.  

Opretningen og delingen af billeder og opslag virker tilsvarende dokumenter.  

 

Slut kommentar 
Husk, du har stadig alle de almindelig kommunikationsmuligheder og funktioner til at dele billeder, opslag 

og dokumenter, som hidtil under din(e) institution(er) i DayCare. De tværgåede funktioner er et ekstra 

tilbud, som giver større fleksibilitet.  

 

 

 God fornøjelse  


