ESPIRA STYRKER DIALOGEN
Hver dag opplever og lærer ditt barn noe nytt. Vårt skreddersydde verktøy
«Spireportalen» skal sikre deg som foresatt enda bedre innsyn og deltakelse i
barnets dag. «Spireportalen» dokumenterer barnehagehverdagen, fra faglig
innhold, til turer, begivenheter og den ferskeste tegningen ditt barn har laget.
Systemet er todelt, med en enkel touchløsning du selv styrer i barnehagen
(Innloggingsportalen), og en web-løsning der du kan logge deg på
hjemmefra (Foresattportalen).
Hensikten er å gi deg som foresatt den beste barnehageopplevelsen.
SLIK FUNGERER DET
Touchskjermer som er enkle og intuitive å bruke, er plassert i barnehagens
garderober. Noen få tastetrykk i Innloggingsportalen gir deg en kortfattet
oversikt over dagens planlagte aktiviteter og det faglige innholdet barnet
skal delta i gjennom LekEspira, Espiras pedagogiske konsept. Ved henting vil
samme system gi deg aktuelle meldinger samt informasjon om neste dags
aktiviteter. Du vil også bli varslet når det er lagt ut nytt innhold i Foresattportalen. På den måten går du aldri glipp av viktig informasjon.

Gjennom Foresattportalen gir vi deg enda mer. Her kan du logge deg
på via nettet med ditt unike brukernavn og passord når det passer deg. I
Foresattportalen finner du LekEspirarapporter som beskriver det faglige
innholdet. Under «Opplevelsesarena» finner du informasjon om aktiviteter
som fisketurer, skogturer, fotballcup, karneval med mer. Kort sagt alt det
ekstra morsomme barnet er med på. Trykker du på «Gullgryta», så finner du
«gull». Enten det er sitater fra barnemunn, ditt barns tegninger eller bilder.
Foresattportalen er også stedet når du ønsker å formidle noe til barnehagen.
Meldingstjenesten blir lest av våre ansatte, og du vil til enhver tid ha
dokumentasjon på din kontakt med oss og mulighet til å legge inn nye
beskjeder når som helst. Med «Spireportalen» vil du i tillegg enkelt kunne gi
beskjed om hvilke godkjenninger ditt barn skal ha f.eks. i forhold til bildebruk.
Spesielle hensyn i forhold til kosthold og allergier vil også være dokumentert,
oppdatert og tilgjengelig her. Du kan også melde fravær og oppdatere
informasjon om kontaktpersoner, personalia og liknende.

SIKKERHET
For Espira har sikkerheten til det enkelte barn førsteprioritet. Gjennom «Spireportalen» har vi fått et enda bedre verktøy for å ivareta nettopp det. Vårt
mål er at du som foresatt enkelt skal kunne følge barnets hverdag, slik at også
din trygghet øker.
Selv om informasjonen i «Spireportalen» i utgangspunktet ikke er spesielt
sensitiv (det er informasjon som hittil er tilgjengeliggjort gjennom oppslag,
gule lapper, ark i hylla osv.), tar vi datasikkerhet på stort alvor. Systemmessig
er tilgangen til «Spireportalen» styrt gjennom brukernavn og passord og
kjører en sikker kommunikasjonsprotokoll på tilsvarende måte som nettbank.
Bildebruk vil følge de regler som til enhver tid gjelder for det enkelte barn.
«Spireportalen» er testet som pilotprosjekt i flere av våre barnehager med
godt resultat. Når vi nå har innført systemet i alle Espira barnehagene er
det fordi vi er trygge på at det vil bedre informasjonsflyten og sikre en unik
dokumentasjon til beste for både barn, foresatte og ansatte.
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