
  

 
Kære forældre i Filippa 
 
Vi har valgt, at børn, forældre og personale fremover skal bruge Tabules Børn - et elektronisk 
komme/gå-program til Klub. Målet er at lette de administrative opgaver for personalet, og derved skabe 
mere tid til at være sammen med jeres børn. Samtidig bliver det muligt for jer forældre at oprette aftaler 
og viderebringe beskeder om jeres børn 24 timer i døgnet. 
 
 
Forældre-login 

 Log på via www.filippaklubben.dk under forældre. 
 

 
 

 
 
Opslagstavle 
Se ugekalender med aftaler, aktiviteter, lukke- og feriedage, dagens fødselsdage, nyheder samt 
et udsnit af de nyeste billeder fra institutioner. 

Stamkort 
Ret dine kontaktinformationer, udfyld lægeinformation og opret brugerprofil til app/Tabulex Login. 

 
Kommunikation 
Du kan sende beskeder direkte til dit barn, beskeden kan derefter læses på infoskærmen, når dit barn tjekker ind i 
klubben. Bemærk!! Der kan ikke sendes beskeder til personalet via Tabulex, det foregår via skoleintra eller 
filippa@frederiksberg.dk  

Tilladelser 
Tag stilling til institutionens tilladelser. Du kan bl.a. skulle tage stilling til, om dit barn må tage med på tur 
eller om vi må bruge dit barns billede i folder/på hjemmeside. 

Personale 
Oversigt over personalet. 
 
Tjenester 

 Tilmeld dig sms-servicen og få en sms, når dit barn ankommer til/forlader institutionen. 

 Se, hvordan du kan oprette aftaler og melde syg/fri via sms. Du kan også blot sende en sms med 
teksten ”info” til telefonnummer: 0045 6099 40 30 20 50. 

 
Ind-og ud-krydsning 
Fremover skal alle børn krydse sig ind/ud på den elektroniske tavle, som er opsat ved kælderen og 
stueetagen. Vi vil dog fortsat gerne have, at alle siger ”hej” og ”farvel” til en voksen. 
 
 
Opstartsperiode  
Efter d. 1/10.2015 forventer vi ikke længere at modtage telefonopkald eller mundtlige beskeder vedrørende 
aftaler mv. Har du brug for hjælp til brugen af programmet, er du velkommen til at spørge om hjælp hos Matias 
Svensson masv03@frederiksberg.dk eller Michael Vork på mivo01@frederiksberg.dk  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Michael Vork 
Klubleder 
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