Børneintras afløsning på
Dagtilbudsområdet: NemBørn Næstveds
Forældreintra
Forældreintra er Næstved Kommunes nye intra for dagpleje og daginstitutioner. Forældreintra
er en kommunikationskanal mellem dig og dine børns dagtilbud. Den giver dig mulighed for at
følge med i dit barns hverdag, se billeder fra dagligdagen og få informationer om aktiviteter,
ferier, nyheder osv. Såvel som du kan informere dit dagtilbud om stort og småt.

Fra Børneintra til Forældreintra
Da det er et nyt system, der tages i brug, kan de billeder og dokumenter, der er i Børneintra
nu, ikke overflyttes automatisk. Du skal derfor som forælder sikre dig, at de billeder og
dokumenter, du gerne vil beholde, ”tages ud” af det nuværende Børneintra inden udgangen af
december måned.

Forældreintra fra PC
Såfremt du ikke allerede har fået adgang, skal du først oprette og logge dig på via adressen:
http://www.naestved.dk/nemboern med dit NemId.

Forældreintra som app til mobil og tablet
Forældreintra er fra den 3.januar 2017 tilgængelig på din smartphone eller din tablet. Søg
efter NemBørn Næstved i App Store eller i Google Play.
Vi anbefaler alle, der har mulighed for det, at få installeret App’en, da tilgangen til
Forældreintra er nemmere. For at logge på App’en skal du første gang være logget på
computeren samtidig. Du bliver bedt om at indtaste dit brugernavn og en adgangskode (som
du selv laver), bagefter bliver du bedt om at indtaste en aktiveringskode, som du kan se på
din computer, derefter er din App klar til brug.

Problemer med Login
Hvis du oplever problemer med at logge på Forældreintra første gang, kan det skyldes, at dit
NemId kun virker til din netbank og ikke er åben for brug hos det offentlige.
Log på ”selvbetjening” på dit NemId’s hjemmeside for at ændre det.

Spørgsmål til systemet
Først og fremmest er det vigtigt, at du sørger for at trække de billeder og dokumenter ud, du
har i det nuværende Børneintra. Når Forældreintra starter op i januar 2017, skal du sikre, at
de relevante oplysninger om dit barn kommer i systemet. De spørgsmål du måtte have, kan
du stille til den dagpleje eller institution, dit barn er indmeldt i.

