SLIK LOGGER DU INN PÅ FORELDREPORTALEN
Begynn med å skrive inn denne adressen i nettleseren
din: http://foreldreportal-molde.custompublish.com/
Du kommer da til en side som ser slik ut:

Du skriver inn den epostadressen du har oppgitt til barnehagen som
kontaktinformasjon og trykker deretter på «Har du glemt ditt
passord?» Slik:

Trykk her

Du mottar nå en epost som ser slik ut i innboksen:

Husk å sjekke søppelpost dersom den ikke kommer i innboksen!

Selve eposten ser slik ut, og du skal trykke på linken i eposten her:

Trykk her

Du blir nå sendt til en side som ser slik ut:

Skriv inn ønsket passord, repeter passordet og trykk ok. Passordet
må inneholde store og små bokstaver, tall og spesialtegn (eks: ! # ¤
&) Slik:

Trykk her

Du får nå opp denne beskjeden, og du kan trykke på «Logg inn» :

Trykk her
Da kommer du hit:

Du har tilgang til å trykke på den eller de avdelingene du tilhører i
barnehagen. Trykk på avdelingen for å komme videre

Du kan nå se alt innhold og få den informasjonen du trenger fra din
avdeling:

Når du er ferdig trykker du på logg ut her:

Trykk her
Da sendes du tilbake til utgangspunktet:

Etter at du har logget deg på første gang, er det viktig
å huske passordet du opprettet. Dette trenger du hver
gang du skal logge på.
Skriv inn adressen til foreldreportalen i nettleseren
din: http://foreldreportal-molde.custompublish.com/

Skriv inn eposten din her

Og passordet ditt her

Avslutt med å trykke på
«logg inn»

Nå er du inne på foreldreportalen, og vi anbefaler deg å logge på en
gang i uken!

Pssssssst.. Det kan være lurt å legge snarvei til Foreldreportalen i
favoritter-feltet ditt…

Fortsatt problemer med innlogging?
Spør i barnehagen om å få se hvilken adresse du er registrert på –
kanskje vi har en gammel adresse, eller vi har stavet feil? En ansatt i
barnehagen sjekker om den adressen du oppgir som korrekt
adresse samsvarer med den som er registrert i foreldreportalen.
Dersom disse ikke samsvarer vil vi oppdaterer brukeren din i
foreldreportalen. Du vil få beskjed når det er gjort, og så kan du
begynne fra toppen i denne bruksanvisningen igjen. Ansatte i
barnehagen kan hjelpe deg med å logge på første gang.

