Kom igång med Mitt24- förälder

I dokumentet beskrivs hur du som förälder snabbt kommer igång med
Mitt24.






Aktivering av konto, både befintligt och nytt
Redigera din profil
Val av aviseringar
Omsorgstider
Presentation av ditt barn

Instruktioner för att komma igång med Mitt24 – föräldrar



Du får ett e-postmeddelande till din inkorg.
Följ e-postmeddelandets instruktioner. Är du ny användare
klickar du på översta länken och följer instruktionerna nedan. Är
du redan användare går du direkt till något av alternativen för dig
som har ett aktiverat konto sedan tidigare.

Ny användare klickar på översta länken i e-postmeddelandet
Fyll i informationslistan med efterfrågad information.

Här kan du se din inbjudningsnyckel.

Läs igenom avtal och regler,
godkänn därefter villkoren.

Klicka på Skapa nytt konto.
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För dig som redan har ett aktiverat konto
Om du redan har en användarprofil i Mitt24 och får ytterligare en
inbjudan ska du koppla den nya inbjudan till din existerande
användarprofil. Det finns två alternativ att utnyttja en inbjudan om du
redan har en profil.

Alternativ 1:
1. Om du redan har en användarprofil i Mitt24 klickar du på den
undre länken i det e-postmeddelande som du fick till din inkorg.
2. Logga in med användarnamn och lösenord.

3. Kontrollera att din inbjudningsnyckel syns i fältet.

4. Klicka på Koppla.
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Alternativ 2:
Alternativet används av dig som inte har tillgång till e-post eller om det
inte fungerar att klicka på den undre länken.
1. Logga in som vanligt i mitt24.se

2. Klicka på Mina inställningar.
3. Klicka på Utnyttja inbjudan.

Fyll i inbjudningsnyckeln.

Klicka på Koppla. Inbjudan
kopplas till din användarprofil.

Antingen har du fått inbjudningsnyckeln på papper från till exempel din
förskola eller också kan du hitta den genom att titta på den
e-postinbjudan du fått, där de sista tecknen som står efter det sista ”/”
i länken innehåller denna kod, c:a 10 tecken.
Exempel:
https://mitt24.se/portal/user/register_invite/bJaG2feBdÅ

bJaG2feBdÅ – är
inbjudningsnyckeln.
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Här får du tips på inställningar som kan vara bra att göra.
Redigera

Här lägger du in
kontouppgifter och
personlig information.

Aviseringar – välj vilken information du vill ha skickad till din e-post.
Här kan du även koppla SMS-funktionen.
OBS! Varje SMS kostar 1 krona och läggs på din vanliga mobiltelefonräkning.

Här klickar du för att koppla SMS.

Här klickar du för att koppla fler
e-postadresser till kontot.

Omsorg – fyll i ditt barns behov av omsorgstider
(standardtider).

Här ser du förskolans
öppettider.

Här ser du listan med
schematider.
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Övrigt innehåll – fyll i en presentation av ditt barn. Du har även
möjlighet att ladda upp en bild.

Här kan du skriva in ditt barns
presentation.

Klicka här för att ladda upp en
bild.

