
www.kristiansand.direktebhg.no 
Kort brukermanual for foreldre/foresatte til barn kommunale barnehager 
Sist endret 190221 GE 
 
Anbefalt nettleser er Chrome. 
Nettadressen er www.kristiansand.direktebhg.no 
Tips: Legg åpningsbildet på hjemskjerm på smarttelefon og nettbrett, som favoritt på pc. 
 
Første gangs pålogg: 

 ID-porten 

 
Deretter benyttes Foresatt innlogging 
 
Åpningsbilde 

 Barnets navn (øverst til venstre) 

 Hvis flere barn i barnehage eller skolefritidsordning. Klikk på barnets navn. 

 
Tavlen viser informasjon fra barnehagen og status for barnet. 
 
(Flere av menypunktene er per dato ikke tatt i bruk. Informasjon om ev endringer vil bli gitt som 
oppslag her og på barnehagens nettside.) 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.kristiansand.direktebhg.no/
http://www.kristiansand.direktebhg.no/


Følgende MÅ utføres ved oppstart og vedlikeholdes jevnlig: 
Barnet 

 Sjekk at alle opplysninger om barnet og foreldre/foresatte er korrekte. 

 Opprett eget brukernavn og passord (som evt. begge foreldre/foresatte kan bruke) 

 
 Bilde av barnet kan legges inn hvis dere ønsker dette. 

 Svar på tillatelser (hvis barnehagen har lagt ut dette). 
Husk å lagre hvis det skrives inn endringer/merknader (”lagre” til høyre i blått felt). 
 
 
 
 
Ferie/fri 
Barnehagen er stengt alle offentlige helligdager. I tillegg har barnehagen stengt på 
planleggingsdager og i pålagt ferie.  
Barnehagen vil be om tilbakemelding om barnet kommer i ulike ferieperioder. 
Hvis barnet tas ut av barnehagen andre dager/perioder kan dette meldes ved å registrere 
fridager ( ”Registrer fridager”til høyre i blått felt).  
 

 
 
 
 
 
 
 
Kontakter 
Under menypunktet Kontakter oppgis ev ytterligere kontaktpersoner til barnet.  
 
 
 
 



 
Daglig bruk 
Til høyre, i samme felt som barnets navn, er det to felt som skal benyttes når: 
  

 når barnet ikke kommer i barnehagen pga. sykdom. Her ønsker vi også en 
kommentar på hva som feiler barnet, så vi vet om evt. smittefare.  

 når barnet av ulike årsaker tas fri fra barnehagen. 
 
*Under menypunktet Meldinger er det mulig å opprette en melding eller ta imot meldinger 
fra enheten/avdelingen. Det er viktig at meldingen ikke har noen tidsfrist. Man har ikke 
noen garanti for når meldingen blir lest, og viktige beskjeder må gis muntlig. 

  


