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DayCare SMS service 
 

Som forælder kan du melde dit barn ’SYG’ eller ’FRI’ via SMS til institutionens eget 7-cifret 

nummer.  

 

Når du sender en SMS besked, bliver Touchskærmen i institutionen automatisk opdateret, og 

du får en bekræftelse pr. SMS om at beskeden er modtaget af institutionen. 

Få det 7-cifrede SMS nummer af dit barns institution. 

SMS beskeder koster almindelig SMS takst. 

 

SYG 

Hvis dit barn er syg, skal I skrive følgende tekst: 

SYG NAVN 

Og sende beskeden til det 7-cifrede nummer 

Eksempel:  

SYG Klara Matilde 

Efter meldingen får I en kvitteringsbesked, lydende i retning af:  Tak for henvendelsen og god 

bedring med Klara Matilde, Institutionen 

 

FRI 

Hvis dit barn har FRI, skal I skrive følgende tekst: 

FRI NAVN 

Og sende beskeden til det 7-cifrede nummer 

Eksempel:  

FRI Klara Matilde 

Efter meldingen får I en kvitteringsbesked, lydende i retning af:  Tak for henvendelsen og god 

fridag til Klara Matilde, Institutionen 

Det er vigtigt, at du skriver hele dit barns fornavn og ikke kun barnets kaldenavn, hvis det har 

flere fornavne, for systemet kigger efter hele fornavnet.  
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Ved flere børn 

Eksempel 

Hvis Bentes datteren Anne Louise er syg, og derfor holder hendes lillebror Jacob fri. Jacob 

hedder faktisk Jacob Frederik, men bliver kun kaldt Jacob, så derfor skal Bente gøre følgende: 

Sende en SMS til 8900xxx med teksten: SYG Anne Louise 

OG 

Sende endnu en SMS til 8900xxx med teksten: FRI Jacob Frederik 

 

HUSK: Der skal sendes en besked pr. barn, du ønsker at opdatere status på. 

 

BEMÆRK: Hvis Bente kun sender ÉN SMS besked med teksten: ”SYG Anne Louise og FRI 

Jacob Frederik”, vil kun den første del blive behandlet, og Jacobs status vil IKKE automatisk 

blive opdateret på Touchskærmen. Men alle beskeder bliver videresendt til institutionen, så 

institutionen kan se HELE beskeden.  

 

VIGTIGE personfølsomme beskeder til institutionen, skal fortsat gives personligt  

(f.eks. pr. telefon eller mundtligt) til institutionen. 

DayCare Beskeder skal ikke bruges til personfølsomme beskeder. 

 

 

 


