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Log on
Du logger på med Nem-id.

Først vælger du ”Nyborg Kommune” i 
rullemenuen herefter trykker du på knappen 
”Forældrelogin”. 

I højre side kan du se en videointroduktion til 
stafetlog.
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Forsiden på stafetlog 

Du kommer nu til dit barns forside, hvor du kan se 
følgende:

• dit barn – her kan du trykke på ikonet og læse 
beskrivelsen af dit barn

• rediger din profil i højre side
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Rediger billede og profil

Første gang du logger på stafetlog kan du gøre følgende:

• uploade billede af dig selv, så fagpersoner ved hvem 
du er. Det er valgfrit.

• tilmelde dig advis-funktion, så du automatisk får en 
mail, når der sker tilføjelser i dit barns stafetlog.

Tryk på ”Rediger billede” for at uploade dit billede.

Tryk på ”Rediger profil” for at tilmelde dig advis/mail.
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Rediger billede

Du tager et billede af dig selv og gemmer det på din 
computer. Gem gerne billedet som PNG.fil, da JPEG-filer 
ofte er for store til at kunne uploades.

Tryk på ”Vælg billede” og stifinderen kommer frem. Her 
vælger du dit billede.

Du har mulige for at beskære dit billede.

Tryk på ”Gem” og dit billede er nu gemt og kommer på 
din profil.
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Rediger profil

Du kan skrive din mailadresse, så bliver der sendt en 
mail til dig, når der tilføjes nyt i dit barns stafetlog. 

Husk at sætte flueben i den lille firkant.

Du modtager kun en mail, hvis der er sket ændringer.
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Samtykke

Første gange du logger dig på stafetlog skal du afgive dit 
samtykke til, at opmærksomheden på dit barn må 
drøftes mellem forskellige fagpersoner.

Det gør du ved at trykke på ”Åbn samtykke”.

Herefter kommer dette pop-up, hvor du trykker på 
”Godkend”.

Du kan til en hver tid trække dit samtykke tilbage ved at 
afvise det i stafetlog eller give en fagperson besked.



Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til brugen af stafetlog, så kontakt dit 
dagtilbud eller skole.

Stafetlog på Nyborg Kommunes hjemmeside:

http://www.nyborg.dk/da/Borger/B%c3%b8rn-unge-og-
familie/Hj%c3%a6lp-og-r%c3%a5dgivning/Nyborgmodellen-Borns-
trivsel-Falles-ansvar/Stafetlog

8


