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Kære forældre  
Nu er vi klar til step 2 i vores nye touch system. Nedenfor får I information om hvordan I 

bruger sms systemet til, at melde jeres barn syg eller fri. Er der yderligere spørgsmål er I 

velkommen til, at henvende jer. 

DayCare SMS service 
Nu kan I forældre melde jeres barn ’SYG’ eller ’FRI’ i DayCare touch via SMS. Så når I sender 

beskederne, som er beskrevet i dette dokument, bliver touchskærmen og personalets 

smartphones opdateret automatisk, og I får en besked om, at vi har modtaget beskeden. 

SMS nummeret til børnehaven er: 1276707 

Bemærk: Der er forskel på, hvad I kan, når I har 1 barn eller flere børn i institutionen. Hvis I 

kun har 1 barn i institutionen, kan barnets navn undlades i SMS beskeden. Husk at bruge den 

telefon, som I har opgivet nummeret på. Senere kan I bruge flere telefoner.  

SMS beskeder koster almindelig SMS takst. 

SYG 

Hvis dit barn er syg, skal I skrive følgende tekst: 

SYG NAVN (navnet er kun nødvendigt hvis I har flere børn i institutionen). Send beskeden til 

1276707 

Eksempel:  

SYG John 

Efter meldingen får I en kvitteringsbesked, lydende i retning af: ”Er John syg? Tak for 

henvendelsen og god bedring, Baunegaarden” 

FRI 

Hvis dit barn har FRI, skal I skrive følgende tekst: 

FRI NAVN (navnet er kun nødvendigt hvis I har flere børn i institutionen, det gælder både 

børnehave og vuggestue). Send beskeden til 1276707 

Eksempel:  

FRI John 

Efter meldingen får I en kvitteringsbesked, lydende i retning af: ”Har John Fri Tak for 

henvendelsen og god fridag, Baunegaarden” 
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Eksempel: 

Hvis Bente har datteren Anne syg, og derfor holder hendes bror Jacob fri, så skal Bente gør 

følgende: 

Sende SMS til 1276707 med teksten: SYG Anne 

OG 

Sende SMS til 1276707 med teksten: FRI Jacob 

Der skal sendes en besked pr. barn, man ønsker at opdatere status på. 

BEMÆRK: Hvis hun kun sender ÉN SMS besked med teksten: ”SYG Anne og FRI Jacob”, vil 

kun den første del blive behandlet og Jacob status vil IKKE blive opdateret på touch. Men alle 

beskeder bliver videresendt til institutionen, så institutionen kan se HELE beskeden.  

MEN ER DER EN VIGTIG BESKED TIL BØRNEHAVEN, SKAL I FORTSAT RINGE OG 

SNAKKE MED PERSONALET. 

 

Med venlig hilsen 

Ulrik Nørgaard Jensen 

Dagtilbudsleder 
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