Droga Rodzino,
Przez ostatnie tygodnie pracownicy przedszkola pracowali nad wprowadzeniem nowego
systemu przedszkolnego. System nazywa się Karellen. Wszystkie informacje na jego temat
można znaleźć na stronie www.karellen.is.
Dzięki nowemu systemowi, wzmocni się przepływ informacji między szkołą a domem.
Równocześnie uruchamiamy nową stronę internetową przedszkola pod adresem
nazwaszkoly.leikskolinn.is. Obecnie ponad 120 przedszkoli w ponad 30 gminach
korzysta z nowgo systemu, m.in. w Grindavíku, Hafnarfjörður og Reykjanesbær.
Dostęp rodziców do systemu i aplikacji pozwala im uzyskać ogólny wgląd i informacje o
dniu dziecka w szkole m.in. poprzez:
•
•
•
•
•
•
•

rejestrację obecności
zapis posiłków
zapis drzemek
tygodniowy jadłospis
kalendarz wydarzeń
wiadomości pomiędzy rodzicami i pracownikami
zdjęcia dziecka

Rodzice i opiekunowie mają m.in. możliwość zgłaszania w systemie
dni chorobowych i wolnych i mogą na bieżąco, po dodaniu przez
pracownika, oglądać zdjęcia dziecka. Poza tym przepływ informacji
zdecydowanie się zwiększa i czyni współpracę wygodniejszą dla
obydwu stron.
Na nowej stronie internetowej szkoły
znajdziecie przycisk rejestracji, który
przekieruje Was na stronę subskrypcji
Karellen. Aby uzyskać dostęp do
systemu, prosimy o wciśnięcie przycisku “Virkja aðgang” i
wpisanie adresu e-mail, który podaliście w przedszkolu.
Następnie otrzymacie drogą mailową wiadomość z linkiem,
który należy kliknąć aby aktywować Wasz dostęp (uwaga –
poczta może trafić do folderu spam), w kolejnym kroku pokaże
się możliwość utworzenia hasła. W przypadku nieotrzymania
wiadomości, skontaktujcie się z kierownictwem szkoły. Poza
dostępem do systemu przez stronę internetową, można też
zainstalować aplikację (co zalecamy). Aplikację można znaleźć
w App store i Google play.
Z wprowadzeniem nowego systemu obciążymy każdą rodzinę kwotą 300 koron, na
pokrycie dodatkowych kosztów obsługi systemu, który zacznie obowiązywac od 1 września
2017 r. Cieszymy się z możliwości dzielenia z Wami tej nowości w pracy przedszkola i
mamy nadzieję, że system przyczyni się przede wszystkim do poprawy przepływu
informacji i kontaktów między domem i przeszkolem.
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