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MinGnist
MinGnist er en foreldreportal hvor vi daglig utveksler informasjon og beskjeder med foreldre.
Dette gjør det mulig å følge opp barnet på en bedre
måte, og hverdagen blir enklere for alle parter.
Skriv og huskelapper har en lei tendens til å forsvinne i et hjem
med små barn. Man kan lett oppleve at det er krevende å følge
med på hva som skjer i barnehagen og hvordan barnet har det.
Har du barn i Gnist Barnehager, får du tilgang til den digitale
portalen MinGnist med eget brukernavn og passord.
Her får du god informasjon om hva barna har vært med på i løpet
av dagen, og du finner informasjon om hva som skal skje den
kommende perioden gjennom måneds- og ukeplaner. I tillegg
er du sikker på at viktig informasjon og beskjeder kommer frem i
god tid til rette vedkommende.
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Logg inn
Logg inn på www.gnistbarnehager.no eller
via MinGnist-App på mobil
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Brukernavn og passord
Brukernavnet er mobilnummeret eller
e-postadressen som er registrert på
deg som forsørger hos barnehagen. Du
kan velge om du vil bruke e-post eller
mobilnummer ved innlogging. Passordet ditt vil være det samme uavhengig
av innloggingsmetode.
Ved førstegangs innlogging skriver du
inn mobilnummer eller e-postadresse
i feltet for Brukernavn, og trykker på Få
tilsendt passord. Du må verifisere deg
med fødselsdatoen din, og du vil motta
passordet på mobiltelefon eller e-post.
Vær obs på at kun de som er registrert
som forsørger i vårt system vil få tilgang
til å logge inn.
Dersom du får problemer med å logge inn, ta kontakt med avdelingslederen på din avdeling.
Hver 6. måned får foreldrene en «pop
up» når de logger inn, der de må verifi
sere at kontaktinformasjonen er riktig.

Innhenting av samtykke
For å kunne benytte seg av MinGnist
må en gi samtykke til at Gnist Barnehager kan behandle de personopplysningene som lagres i tjenesten.
Vanligvis inngår hovedforsørger dette
samtykket ved aksept av barnehagekontrakt.
Det er kun hovedforsørger som kan gi
samtykke på vegne av barnet. Andre
forsørgere gir kun samtykke på vegne
av egen informasjon.
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Forsiden
Her finner du oversikt over alle tjenestene inne på MinGnist,
og du kan lett navigere deg videre ved hjelp av ikonene

Klikk på logo
for å komme til
hovedmenyen

Bilder (detaljer side 14)
Her ligger alle bildene av dine barn som er
tatt i barnehagen. Du kan bla gjennom bildene eller laste de ned på din egen PC. Du får
beskjed når det er nye bilder til deg.

Planer (detaljer side 15)
Her finner du måneds-/ukeplan for de avdelingene som dine barn går på.
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Logg (detaljer side 16)
Loggen viser sovetid og bleieskift for de
minste barna.
Beskjeder (detaljer side 17)
Her kan du kommunisere direkte med
barnehagen. Du får beskjed når det er nye
meldinger fra barnehagen.
Fravær (detaljer side 18)
Her kan du enkelt registrere fravær for
gjeldende dag eller for framtidig periode.
Dagsrapporter (detaljer side 19)
Her legger barnehagen ut hva gruppen med
ditt barn har gjort hver dag.
Foreldresamtaler (detaljer side 20)
Her ligger tidspunkt for avtaler, og man kan
endre tider.

Årsplan (detaljer side 21)
Her er kan du lese hva barnehagen skal
fokusere på det kommende året.
Faktura (detaljer side 22)
Viser alle fakturaer fra barnehagen.
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Rettigheter
Under ”Mine barn”, ”Tillatelser” og ”Foreldresamtaler” er det
kun hovedforsørger som kan endre. Flere forsørgere kan være
dette. Ved skilte foreldre kan bare en ha rettighet som hovedforsørger.
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Min profil
Her oppdaterer du din MinGnist-profil

Pdf av bruker
manual til
MinGnist kan
lastes ned.

Her oppdaterer du informasjon om deg selv og administrerer passordet ditt,
samt hvordan du blir varslet om nye hendelser (e-post eller push). For ikke å
oppleve at vi ”spammer” deg med varsler, anbefaler vi at du huker av for kun
ett av alternativene. Kan bare endres av hovedforsørger.
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Mine barn
Her legger du inn all informasjon om barnet

3
2
1

Kan bare endres av hovedforsørger
1.
2.
3.

Informasjon om barnet
Avtaler
Tillatelser
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2. Avtaler
Her kan du inngå avtaler med barnehagen

Du kan her inngå bleieavtale. Prisen på dette står oppgitt.
Forsørgerne har nå mulighet til å samtykke til at observasjonsverktøyet
«Alle med» kan benyttes på barnet.
Du kan også registrere de som har lov til å hente barnet i barnehagen,
samt kontaktpersoner.
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3. Tillatelser
Her ser du hvilke tillatelser du har gitt barnehagen

Velg mellom ”ja”, ”nei”, eller ”spør”. I praksis betyr dette at hvis du svarer ”ja” til at
barnet ditt kan kjøre buss, vil det alltid være med på aktiviteter som inkluderer busskjøring, uten at du blir involvert. Har du krysset av for ”nei”, vil barnet ditt ikke være
med på aktiviteter som inkluderer buss. Har du krysset av på ”spør”, vil vi be om
tillatelse hver gang vi skal benytte buss. Dette krever større administrasjon fra din
side, og vi anbefaler at tillatelser gis på generell basis (”ja” eller ”nei”), dersom du er
komfortabel med dette. Hovedforsørger kan til enhver tid endre disse innstillingene.
Nye aktivitetstyper merkes med “ny” til du har krysset av for “ja”, ”nei” eller “spør”.
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Tilbakemeldinger
MinGnist er til for å gjøre din hverdag enklere.

Vi ønsker dine tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre bedre på MinGnist og
eventuelle feil som oppstår.
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Bilder
Alle bilder barnet ditt er med på

1
2
3

4

*På Mobil
nedlastes
bilder ved
å klikke på
ikonet.

5

Alle bildene av dine barn som er tatt i barnehagen vil være tilgjengelige for deg
som forsørger. Du kan filtrere bildene etter aktivitet og dato, markere et utvalg
og bla gjennom bildene eller laste de ned på din egen PC.
1.
2.
3.
4.*
5.*

Velge visningsalternativ for siden: Småbilder eller bildenavn
Filtrere bilder etter dato
Filtrere bilder etter aktivitet
Markere alle bildene for å se de som slideshow eller laste de ned
Markere bilder manuelt for å se de som slideshow eller laste de ned
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Planer
Måneds-/ukeplan for dine barn

Mobil-appen
viser kun
ukeplaner.

I modulen ”Planer” har du tilgjengelig måneds-/ukeplan for avdelingene dine
barn går på. Du kan laste ned månedsplanen som PDF og se tidligere planer.
Skulle månedsplanen inneholde en aktivitet som krever en spesiell tillatelse fra
deg som forsørger og denne ikke er avklart på forhånd, vil du her kunne svare på
slike tillatelser.
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Logg
Viser sovetid og bleieskift for de det gjelder

Her kan du se når barnet har sovet i løpet av dagen (fra og til) og tidspunktet for
bleieskift, samt om det var en ”brun” eller en ”gul” bleie.
For de forsørgerne som ikke har barn som sover eller trenger bleieskift vil ikke
logg-symbolet være tilgjengelig.
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Beskjeder
Her vil all digital kommunikasjon med barnehagen foregå

4

1
2
3

5

Her finner du nye meldinger og dokumenter. Du kan også sende meldinger til
avdelingen, og se tidligere sendte meldinger.
1. Viser antall nye meldinger
2. Nye meldinger er tydelig markert med en gul sirkel
3. Huk av for ”lest” når du har lest meldingen
4. Skriv en melding til barnehagen
5. Last ned større dokumenter som månedsbrev o.l.
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Fravær
Gi barnehagen beskjed om at barnet ikke kommer

Her kan du ved hjelp av to tastetrykk melde fra om at barnet er sykt eller ikke kommer i barnehagen. Du slipper å ringe, samtidig som barnehagen får en komplett
oversikt over alle barn som ikke blir levert. Her registreres også ferieavvikling.
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Dagsrapporter
Se hva gruppen har gjort i løpet av dagen

Her kan du se hva barnet ditt og gruppen har gjort i løpet av dagen som har vært.
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Foreldresamtale
Her velger du tidspunkt for foreldresamtale

1

2

Du kan når som helst velge et annet ledig tidspunkt enn det som er avtalt.
Husk å gjøre dine endringer 24 timer før oppsatt samtale. Kan bare endres
av hovedforsørger.
1. Valgt tidspunkt
2. Andre ledige tidspunkt
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Årsplan
Her er Barnehagens årsplan for gjeldene
barnehageår.

Her kan du se hva barnehagen skal fokusere på det kommende året. Årsplanen kan
også lastes ned kapittelvis eller i sin helhet.
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Faktura
Viser alle fakturaer fra barnehagen

1

Fakturaene blir gruppert i «Betalte», «Ubetalte» og «Beløp til gode».
Alle nødvendige betalingsdetaljer vil være tilgjengelig i denne visningen.
«Beløp til gode» vises kun om man har betalt for mye.
1. Klikk på en faktura for å se detaljert informasjon og fakturalinjer.
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Mine notater

HAVNEVIK

Kjerkgata 3, NO-7374 Røros - Telefon: 400 06 596 - E-post: firmapost@gnistbarnehager.no
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