Hoitoajat
Tieto Edu applikaatiolla huoltaja ja muu aikuinen voi helposti
ilmoittaa lapsen hoitoajat esikouluun ja vapaa-ajankotiin.
Hoitoaikojen ilmoittaminen
Valitse valikosta lapsi, jolle haluat
merkitä hoitoajat ja sen jälkeen valitse
Hoitoajat. Jos lapsella on enemmän
kuin yksi sijoitus, valitse sijoitus ennen
hoitoaikojen ilmoittamista.
Nuolien avulla voit navigoida siihen
kuukauteen ja viikkoon mille haluat
ilmoituksen tehdä.
Voit ilmoittaa hoitoaikoja etukäteen
kunnan asettaman lukitusajan
mukaisesti. Valitse se viikko, mille
haluat ilmoittaa aikoja ja tee
merkintäsi. Kun olet valmis, klikkaa
Jatka.

Usean aikavälin asettaminen
Halutessasi ilmoittaa useampia
aikavälejä klikkaa Plus merkkiä yhden
aikavälin ilmoittamisen jälkeen.
Voit ilmoittaa maksimissaan 3
aikaväliä. Jos haluat poistaa
aikavälinen klikkaa Miinus merkkiä.

Poissaolo
Jos lapsesi on poissa päivän jätä
päivä tyhjäksi. Jos lapsesi on poissa
koko viikon, merkitse poissa koko
viikon.

Kopioi ja poista
Hoitoaikojen kopiointi
sisaruksille
Jos sinulla on useampia lapsia
palvelun piirissä ja haluat kopioida
ilmoittamasi hoitoajat myös muille
sisaruksille, voit tehdä sen, kun ensin
olet vahvistanut muutetut hoitoajat.
Tämän jälkeen valitse Kopioi hoitoajat
sisaruksille ja valitse sisarus, jolle
merkintä tehdään. Jos lapsella on
useita sijoituksia, tulee myös
sijoitustieto valita, jotta hoitoaikojen
kopiointi kohdistuu oikein. Tämän
jälkeen valitse Lähetä.

Voit muuttaa ilmoittamiasi hoitoaikoja
klikkaamalla Poista muutokset. Jos
haluat kopioida ilmoittamasi viikon
hoitoajat merkitse Kopioi viikko. Sen
jälkeen valitse viikko, jolle haluta
hoitoajat kopioida ja valitse Liitä viikko.

Jaettu huoltajuus
Jos lapsen huoltajilla on jaettu
huoltajuus ja he asuvat eri
osoitteissa, voidaan hoitoaikojen
ilmoittaminen jakaa. Kun toinen
huoltajista on ilmoittanut
hoitoajat järjestelmään, voi
toinen huoltaja nähdä ilmoitetut

hoitoajat. Hoitoajat ilmoittaneen
huoltajan nimikirjaimet näkyvät näytössä
toiselle huoltajalle. Jos huoltajan pitää
ilmoittaa hoitoaikoja päivälle, jolle on jo
merkintä aikoja, syntyy ristiriita, josta
myös punainen varoitusteksti
huomauttaa. Viikon hoitoaikoja ei voi
ilmoittaa ennen kuin aikoja on muutettu
ja ristiriita poistunut.

Vahvista ja lähetä
Kun olet valmis ja vahvistanut muutetut
hoitoajat, numero napin oikeassa
kulmassa ilmoittaa kuinka monelle
viikolle olet ilmoittanut hoitoaikoja.
Ennen kuin lähetät valitut hoitoajat
järjestelmään, voit valita Näytä hoitoajat,
missä voit tarkastella aikoja, joita olet
ilmoittamassa. Antamiesi hoitoaikojen
lisäksi näet keskimääräisen hoitoajan
viikossa. Jos haluat muuttaa jotain,
valitse Takaisin ja tee muutos aikoihin.
Kun olet valmis, valitse Lähetä.
Lähetettyäsi hoitoajat saat ilmoituksen,
missä kerrotaan, kuinka monen viikon
hoitoajat on ilmoitettu ja lähetetty
järjestelmään.

Jatkuu >

Muistutukset
Kun lapsesi hoitoaikavaraukset ovat
päättymässä, saat muistutusviestin 28
päivää ennen sekä kunnan valitsema
lukitusaika huomioiden, että on aika
ilmoittaa uusista hoitoajoista
järjestelmään.
Jos hoitoaikailmoituksia ei tehdä,
saat uuden muistutuksen

14, 7, 4, 3, 2 ja 1 päivää ennen
hoitoaikavarausten päättymistä.
Jos uutta hoitoaikailmoitusta ei ole
tehty, järjestelmä lähettää
muistutusviestin päivittäin, kunnes
uusi hoitoaikailmoitus on tehty.

Onko sinulla kysyttävää?
www.lulea.se/larplattform

