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1 Opretning af sampasning i DayCare
Sampasning er en funktion i DayCare, som gør det muligt i ferieperiode at samle børn fra en eller
flere institutioner eller lokaliteter i en anden institution eller lokalitet.
Sampasningen kan planlægges mellem institutionens egne lokaliteter eller på tværs af institutioner.
Det er også muligt at lave sampasning mellem institutioner og dagplejere.

1.1 Forudsætning for Sampasning
For at din institution kan være en sampasningsinstitution, hvor andre institutioners børn kan
komme i forbindelse med en ferie, kræver det, at du har sat et flueben i Admin under ”Indstillinger”
ud for ”Tilbyder Sampasning”.
Dette flueben skal også være sat, hvis du kun ønsker at anvende sampasning internt mellem dine
egne lokaliteter.

Det er ligeledes en forudsætning, at sampasningsinstitution ALTID først opretter ferieperioden i
Admin, se mere om dette i næste afsnit.
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1.2 Sampasning mellem to eller flere institutioner
Hvis din institution skal modtage børn fra en eller flere andre institutioner, skal du altid begynde
med at oprette ferieperioden, hvor der er sampasning i din egen institution først. Din institution er
Sampasningsinstitutionen.

1.2.1 Opretning af ferieperiode i Sampasningsinstitutionen
I nedenstående eksempel tilbyder institutionen ”Solstrålen” sampasning i uge 29, og børnene fra
institutionen ”Krudtuglen” kan vælge at komme i sampasning i Solstrålen, hvis de har behov for
pasning i uge 29.
Solstrålen opretter ferien ”Uge 29” under ”Ferieplanlægning” i Admin. Alle børn i institutionen
vælges, så de også skal give tilbagemelding på deres pasningsbehov i uge 29.

Solstrålen sætter flueben ud for de dage, hvor de tilbyder sampasning.
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Hvis Solstrålen også ønsker at kende institutionens egne børns pasningsbehov i uge 28 uden at
tilbyde sampasning, så kan Solstrålen godt have oprettet begge uger i samme ferieperiode, men så
skal dagene i uge 28 ikke have fluebenet ud for ”Tilbyder sampasning”.

Når den ønskede ferieperiode er oprettet, klik OK for at gemme og afslutte ferieoprettelsen.

1.2.2 Opretning af ferieperioden i den lukkede institution
I dette eksempel har Krudtuglerne lukket i uge 29, men børnene kan komme i sampasning i
Solstrålen. Der er i dette eksempel ikke andre institutioner i kommunen, som tilbyder sampasning.
Krudtuglerne skal derfor oprette en ferie under ”Ferieplanlægning” i Admin til uge 29, hvor de
markerer alle dagene som lukkedage.
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Ved at klikke på ”Vælg” ud for mandag bliver det muligt at vælge Solstrålen som
sampasninginstitution.
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I dialogboksen vises Solstrålens åbningstider, adresse og telefonnumre. Ved at sætte flueben ud for
”Gælder for de efterfølgende dage i ”Krudtuglerne”” bliver Solstrålen valgt som
sampasningsinstitution til de efterfølgende dage.
Nedenfor er vist et eksempel på, hvor der er mange institutioner i kommunen, som tilbyder
sampasning i uge 29. Disse vil så fremgår af dialogboksen, når man klikker på ”Vælg”. Men da
Krudtuglernes børn kun skal kunne vælge sampasning i Solstrålen, er det vigtigt, at det kun er
denne institution, som bliver markeret i listen.
HUSK: I denne listen vælger du, hvilke(n) institution(er) lige netop jeres institutions børn skal kunne
komme i sampasning i.

Klik OK for at gemme og afslutte.
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1.3 Sampasning mellem institutionens egen Lokaliteter
Hvis du har en stor institution med flere lokaliteter, er det muligt at anvende sampasning internt
mellem de enkelte lokaliteter. Hvilket giver mulighed for, at f.eks. lukke to ud af 3 lokaliteter og
samle alle børn i den sidste lokalitet i en sommerferieperiode.
I nedenstående eksempel er der 6 lokaliteter, hvor 4 af dem holder lukket i uge 29. De sidste to
lokaliteter (Nordhuset og Sydhuset) tilbyder sampasning for de øvrige 4 lokaliteters børn.
Ferien oprettes på vanlig vis med valg af alle børn og indsættelse af datoer. Fjern fluebenene ved
”Brug samme indstillinger som institutionens for lokaliteten i ferieperioden” ud for de enkelte
lokaliteter. Herved bliver det muligt at ændre på Lokaliteternes opsætning i perioden.
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Da Nordhuset og Sydhuset holder åben, sættes der flueben ud for ”Tilbyder sampasning”, og der
er mulighed for evt. at rette åbningstiderne. De øvrige lokaliteter sættes til at være lukket i ferien.
Klik ”Vælg” under hver lokalitet for at få lov til at vælge hvilke(n) lokalitet(er), forældrene skal kunne
vælge mellem, hvis de har brug for sampasning.
I dette eksempel kan børnene fra Svalehuset blive passet i enten Nordhuset eller Sydhuset, så
derfor sættes flueben ud for begge disse to lokaliteter, og at det gælder for de efterfølgende dage.

Vuggestuebørnene kan kun blive passet i Nordhuset, så derfor sættes der kun flueben ud for
denne lokalitet under ”Vælg”.
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På denne måde vælges for alle lokaliteter, hvor børnene har mulighed for at komme i sampasning.

2 Forældrenes tilmelding til sampasning
Det er muligt at tilmelde et barn til sampasning fra Home, Touchskærmen eller af personalet i
Admin.

2.1 Tilmelding til sampasning fra Home
Hvis et barn kan komme i sampasning, så kan forældrene vælge dette i forbindelse med den
almindelige ferietilbagemelding på Home.
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Forældrene klikker på menupunktet ”Feriepasning” under barnet. Hvis en ferieperiode er vist med
blå baggrund, så er der mulighed for at vælge sampasning i den pågældende periode. I dette
eksempel kan Søren vælge at komme i Sampasning i uge 29.

Hvis Sørens forældre klikke på ”Kommer” ud for mandag d. 13/7, kommer følgende vindue op.
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Her kan forældrene se, at Søren har mulighed for at komme i sampasning i Solstrålen,
institutionens adresse, deres telefonnumre, og hvornår institutionen har åben den pågældende
dag. Forældrene skal indsætte i hvilket tidsrum Søren kommer i Solstrålen og kan vælge, om det
også gælder for de efterfølgende dage.
Derudover kan forældrene skrive i kommentarfeltet, hvis der er særlige hensyn omkring Søren. Det
er ligeledes her muligt markere, at denne besked gælder for de efterfølgende dage.
Klik OK for at gemme og afslutte.
I ferieoversigten vises nu, hvilke dage Søren har valgt sampasning, og det er muligt at få vist
sampasningsinstitutionens adresse og telefonnummer. Fredag holder Søren fri. Når indtastningerne
er færdige, afsluttes med GEM.
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Hvis forældrene ønsker at ændre noget på nogle af dagene, kan de klikke på ”Sæt ny tid…” eller
flytte markeringen fra ”Kommer” til ”Kommer ikke”. Dette har de mulighed for indtil
tilmeldingsfristen er udløbet.

2.2 Tilmelding til sampasning fra App
Forældrene har også mulighed for at vælge sampasning, hvis de bruger
DayCare Forældre App til at melde tilbage på en ferie fra Quick-menuen
på forsiden:
Feriepasning til og frameld eller i øverste højre hjørne.
Er der oprettet en ferie, som forældrene endnu ikke har
svaret på, vil feltet være markeret med en rød cirkel.
Når Feriepasning åbnes vil de ferier, der ikke er givet en tilbagemelding
på vil være markeret med en rød bjælke. En grøn bjælke betyder at ferien
er registreret.

Der vælges hvilken ferie som skal meldes til ved at trykke på den, i dette tilfælde Sampasningsferie.
Som standard, når forældrene går ind på en ferie, står barnet til ikke at komme.
Hvis barnet har et pasningsbehov klikkes på Kommer ikke, og herefter kommer forældrene får
mulighed for at vinge af ved sampasningsinstitution, Vælg sampasning, vælg institution og afslut
med OK.
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Der bliver nu mulighed for at vælge komme og gå tidspunkt ved at klikke på tidspunkterne. Skal
barnet sampasses i samme institution med samme komme og gå tidspunkt kan der vælges ”Gentag
for alle dage”, men der er også muligt at vælge forskellige tidspunkter pr. dag og forskellige
institutioner pr. dag.
Godkend indtastningerne for dagen med OK, og når pasningsbehovet er indtastet for alle dage
afsluttes med GEM. Herefter skifter ferien fra rød til grøn på forsiden.

2.3 Flere sampasningsinstitutioner eller sampasningslokaliteter
Der kan været flere sampasningsmuligheder, hvis Sørens egen institution havde valgt flere
sampasningsinstitutioner/-lokaliteter, da de oprettede ferieperioden.
Hvis der er er flere sampasningsmuligheder, vil forældrene blive bedt om at vælge, hvilken
institution de ønsker deres barn sampasset i. På Home vil det se således ud:
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Det er muligt at vælge mellem Nordhuset og Vuggestuen. Begge sampasningsinstutitoner er
anført med den pågældende dags åbningstider.
Der er tilsvarende valgmulighed på App’en her er eksemplet SFO Solskin og Skovly, der er til
rådighed..
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2.4 Tilmelding til ferie fra Admin
Hvis tilmeldingsfristen til en ferie er overskredet, så er det ikke muligt for forældrene at
angive/ændre på pasningsbehovet i ferieperioden uanset om, der er mulighed for sampasning eller
ej.
Det er altid muligt at angive pasningsbehovet i en ferieperiode fra Admin.
Find det barn, hvor du skal ændre/angive pasningsbehovet i en ferieperiode. Dobbeltklik på barnet
og vælg Ferie planlægning
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Her klikker du af om barnet kommer eller ej. Hvis barnet kommer, så bliver du bedt om at tage
stilling til sampasningsinstitution, og hvornår barnet ca. bliver afleveret og hente - præcist på
samme måde som forældrene.

2.5 DayCare beskeder omkring Sampasning
Når forældrene har tilmeldt deres barn til sampasning, bliver der sendt en DayCare besked til dem
med informationer omkring, det de har valgt. I DayCare beskeden er adressen til
sampasningsinstitutionen. DayCare beskeden kan ses på Home, Touch og i app’en.

3 Mulighederne i Sampasningsinstitutionen i ferieperioden
I sampasningsinstitutionen har de mulighed for at se deres sampassede børn i Admin.

3.1 Sampassede børn i Admin
I den periode, hvor de sampassede børn kommer i sampasningsinstitutionen, bliver der automatisk
oprettet en ny gruppe i Admin under ”Børn”, som hedder ”Sampasning”. Ferierapporterne er
ligeledes tilrettet, så de viser sampasningsbørnene.

3.1.1 Sampassede børn
Under menupunktet Børn i Admin finder du Sampasningsgruppen. I denne gruppe kan du får
overblik over de børn, som kommer i sampasning de forskellige dage, hvor i har sampasning.
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Når du klikker ind på sampasningsgruppen, får du altid vist de børn, som kommer i sampasning
den aktuelle dag. Med kalender funktionen øverst kan du vælge at få vist, hvilke børn der kommer
f.eks. næste dag.
I oversigten kan du se navnene på børnene, som kommer i sampasning, og i kolonnen ”Kommer
fra institution” fremgår barnets normale institution. Hvis din institution har flere lokaliteter, hvor det
er muligt at vælge sampasning i, så fremgår det af den sidste kolonne, hvilken lokalitet barnet skal i
sampasning.
Når du dobbeltklikker på et sampasningsbarn får du følgende vindue vist:

På første side ”Status” kan du se, hvornår sampasningsbarnet er i institutionen, og i hvilken lokalitet
sampasningen er valgt. Endvidere bliver evt. bemærkninger fra forældrene vist nederst i boksen.
På næste side bliver barnets stamkort vist.
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Som udgangspunkt bliver barnets fødselsdag kun vist. Hvis du har behov for at se barnets cpr-nr.
skal du sætte flueben foroven ud for ”Vis CPR nummer” og klik på Vis rapport.
I menulinjen under er det muligt at eksportere stamkortet eller printe det.

3.1.2 Ferieperiode rapporten
Du kan også få vist dine sampasningsbørn, og hvornår de kommer de enkelte dage ved at trække
rapporten ”Ferieperiode”. Du kan få rapporten vist både med og uden sampasningsbørnene ved at
tilføje/fjerne fluebenet ud for ”Vis børn med sampasning”.
I nedestående eksempel er ferieperioden oprettet for både uge 28 og uge 29. Institutionen
Solstrålen modtager kun sampasningsbørn i uge 29. Solstrålens egne 2 børn har meldt tilbage
hvornår de kommer i begge uger, hvilket fremgår af overblikket. I uge 29 er sampasningsbørnene
vist på en blå baggrund og fra hvilken institution, de kommer fra.
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En dag, hvor der er sampasning, bliver dette vist på følgende måde under ”Detaljer” i rapporten:

3.1.3 Ferieperiode overblik rapporten
Rapporten ”Ferieperiode overblik” giver dig en skematisk overblik over, hvem der kommer, har frie
eller er syge i din ferieperiode, samt hvem der mangler at melde tilbage på ferieperioden. Et tomt
felt i skemaet viser, at forældrene endnu ikke har meldt tilbage på ferien. I de øvrige felter er
angivet, hvad forældrene har valgt de pågældende dage.
Det er ikke muligt at vælge syg ved en ferietilmelding, men denne status kan vælges fra barnets
kalender eller komme fra dagens status.
I nedenstående eksempel for Gul stue i lokaliteten Nordhuset kan du se gruppens egne børn, og
børnene på blå baggrund er sampasningsbørn.
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De dage, hvor der er skraveret
ud for sampasningsbørnene,
viser, at børnene ikke kommer
disse dage i
institutionen/lokaliteten. Barnet
kan være i sampasning i en
anden institution eller have fri
disse dage.

3.1.4 Overblik over sampasningsbehov i en ferielukket institution
Hvis din institution har lukket i en ferieperiode, men de børn, som har behov for pasning, kan
komme i sampasning i en anden institution, kan du skabe dig et overblik over, om forældrene har
meldt tilbage på ferien ved at bruge rapporten ”Ferieperiode overblik”.
I nedenstående eksempel er lokaliteten Skoven lukket i uge 29, og de 6 børn i gruppen ”Skovens
hule” kan vælge at komme i sampasning et andet sted, hvis de har behov for at blive passet i
denne uge.
Dagene er markeret med grå og der er tilføjet ”Lukket” under datoerne for tydeligt at vise at der er
tale om lukkedage de pågældende dage.
Ud for de enkelte børn kan der stå ”i sampasning”, ”Fri” eller feltet kan være tomt.
-

”i sampasning” = forældrene har valgt at deres barn skal i sampasning et andet sted.

-

”Fri” = forældrene har valgt at barnet ikke kommer

-

”Et tomt felt” = forældrene mangler at udfylde noget for den pågældende dag.
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Allans forældre
mangler at angive
noget for torsdag
og fredag, mens
forældrene til Anne
og Nicklas ikke har
meldt tilbage
endnu.

3.2 Sampassede børn på Touch
Hvis din institution tilbyder sampasning i en ferieperiode, vil der den første dag i ferieperioden
blive vist en ny gruppe ”Sampasning” på Touchskærmen.
I denne gruppe er alle børn, som har valgt sampasning den pågældende dag, hvor de har
mulighed for at tjekke ind og tjekke ud igen.
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Det er ikke muligt for et sampasningsbarn at tilmelde sig et arrangement eller ferie, når det er i
sampasning, og derfor er disse to menupunkter fjernet fra skærmen.
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