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–VI GØR DIN HVERDAG LETTERE



VELKOMMEN TIL IPORTALEN! 
Din institution har valgt at bruge iportalen i sit daglige arbejde og til kommunikation med jer 
forældre. For at både forældre og institution skal få en nemmere hverdag og bruge iportalen mest 
optimalt, er der brug for, at I forældre hjælper med oplysninger om jeres barn og om jer selv. Derfor 
er det vigtigt, at du som forælder altid sikrer, at oplysningerne er opdateret. Du får her en kort guide 
til, hvordan du kommer hurtigt i gang med iportalen.

Iportalen kan tilgås fra enten computer eller mobiltelefon. Mobilsiden er ideel at bruge til dag-til-dag 
funktioner som at sende beskeder, ændre gå-hjemtider, sende feriemelding og redigere eller oprette 
barnets aktiviteter. Aftaleskemaer og barnets profil fx kan kun ændres på computeren.

–VI GØR DIN HVERDAG LETTERE

FØRSTE LOG-IN
Via computer
Når din institution har oprettet dig som bruger i 
iportalen, modtager du en mail med et link, 
hvor du kan aktivere din bruger og oprette 
password. Du kan kun aktivere din bruger fra 
computer.

Via mobil
Når du har aktiveret din bruger, kan du også 
logge ind via din mobil. Første gang du logger 
ind via mobil, skal du skrive ”m.iportalen.dk” i 
din browser. Tilføj genvejen til skrivebordet først 
og log herefter ind. Klik på ikonet ”iportalen” og 
log på ved hjælp af din institutions URL. Navnet 
på jeres URL fremgår af den mail, du fik som 
bekræftelse på, at din bruger er aktiveret og står 
nederst under afsenderen.

GODKEND/REDIGER PROFIL
Klik på pro�l i menubjælken og rediger evt. 
oplysningerne. Husk at opdatere ved indtastning 
af nye oplysninger.

BARNETS PROFIL
Tilføj/rediger oplysninger om barnet – personlige 
informationer, aftaleskema, selvbestemmer og 
gå-hjem-tid. Husk at opdatere ændringerne.

KONTAKTPERSONER
Du har mulighed for at tilføje flere 
kontaktpersoner, som har tilladelse til at hente 
barnet. Klik på kontaktpersoner i menubjælken.

BESKED TIL INSTITUTIONEN
Meld ferie, fridag, sygdom eller giv anden 
besked til institutionen. Klik på barnet og 
�nd derefter ikonet ferie (sol), sygdom 
(sygehjælpskasse), besked (taleboble). 

MERE INFORMATION
Når du logger ind på iportalen, kan du i venstre 
side under information finde en rigtig god og 
udførlig brugermanual, som kan hjælpe dig 
igennem de fleste af de tekniske spørgsmål.
Har du brug for hjælp, er du altid velkommen til at 
kontakte en af superbrugerne i din institution.
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