Kære forældre i Klub Roskilde Midt
OBS: Har du allerede været inde på Tabulex og afkrydse tilladelser for dit klubbarn, bedes du se
bort fra dette brev.
Vi har valgt, at børn, forældre og personale fremover skal bruge Tabulex Børn - et elektronisk
komme/gå-program til klub. Mange kender det allerede fra SFO-tiden.
Det er vigtigt, at du/I som forældre tager stilling til forældretilladelser inde under barnets
stamkort, da tilladelser fra SFO ikke må overgå automatisk. Vi må eksempelvis ikke køre
med børn i bus uden forældretilladelse. Er der særlige forhold omkring dit/jeres barn –
eksempelvis om allergi, medicin eller lign. er det også vigtigt at oplyse om dette.
Udførlig vejledning til Tabulex kan desuden findes på www.ist.com/dk/vejledninger-klub , hvor der
også kan findes vejledning til app til android og iphone.
Ved tekniske spørgsmål kan Tabulex support kontaktes på 4676 1957 mellem kl. 8.00 – 17.00 på
hverdage. Ved spørgsmål om arrangementer og lign. kontakt venligst institutionen. Telefonnumre
kan ses på www.klubmidt.roskilde.dk under hver enkelt afdeling i højremenuen.
Forældre-login
Log på via siden www.klubweb.dk og benyt dit NemID. Du kan efterfølgende oprette et Login.
Har du flere børn i Tabulex Børn (dagpleje, daginstitution, SFO eller klub), kan du skifte mellem dine børn
ved at trykke på barnets navn.
Menu

Opslagstavle
Se ugekalender med aftaler, aktiviteter, lukke- og
feriedage. Her kan man også se dagens fødselsdage
og nyheder.
Stamkort
Ret evt. dine kontaktinformationer, udfyld evt. lægeinformation og opret
Tabulex Login.
VIGTIGT: Tag stilling til institutionens tilladelser. Du kan f.eks.
skulle tage stilling til, om dit barn må tage med på tur eller om
institutionen må bruge dit barns billede.
Aftaler
Bruges ikke i klubben, da børnene er så store, at de selv aftaler med
kammerater og forældre. Du/I er altid velkomne til at kontakte klubben pr.
telefon, hvis der er tvivl om noget.
Beskeder
Under ”Nyt fra institutionen” ses de opslag der bliver lagt på
opslagstavlen og som er gældende for dit barns klasse/ gruppe/ afdeling.
Ferie/Fri
Bruges ikke i klubben
Aktiviteter
Har klubben oprettet en aktivitet f.eks. tur ud af huset, kan man tilmelde
sit barn her. OBS: Ture med betaling oprettes og administreres af

personale, og barnet er tilmeldt, når betaling er sket i klubben, sædvanligvis med Roskilde kommunes
betalingskort.
Arrangementer
Har institutionen oprettet et arrangement, kan man tilmelde sig her.
Kontakter
Opret evt. yderligere kontaktpersoner f.eks. mormor eller god nabo. Hvis du opretter
kontaktpersonen med webadgang, får kontaktpersonen adgang til programmet, kan logge ind med
NemID og oprette aftaler og lign., på lige fod med indehavere af forældremyndighed.
Legelister
Bruges ikke i klubben.
Personale
Oversigt over personalet i institutionen.
Billeder
Vi bruger institutionens Facebook-side, og benytter altid situationsbilleder, ikke portrætfotos, se evt. vores
hjemmeside www.klubmidt.roskilde.dk under ”info til forældre” for fotoprincipper i Roskilde Kommune
Tjenester
Tilmeld dig e-mail advisering på beskeder og information fra institutionen eller tilmeld dig smsservicen og få en sms, når dit barn ankommer til-/forlader institutionen.
Ind-og ud-krydsning
Børnene skal selv krydse sig ind/ud på den skærm, som er opsat ved indgangen. Vi vil dog fortsat gerne
have, at alle børn siger ”hej” og ”farvel” til en voksen.
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