
Velkommen til  

Tabulex SFO Børn 

 

 

 

 

  



Log ind 

Log ind via internettet 

 

Åbn en internet browser og indskriv 

adressen: 

 

 www.sfoweb.dk 

  

Log på med NemID. 

  

- Når du er logget ind, kan du 

oprette et Tabulex Login 

 

 

 

 

  

http://www.sfoweb.dk/


Log ind 

Log ind via ForældreIntra 

 

Log ind i ForældreIntra som du 

plejer.  

Tryk på ”Tabulex SFO” i 

menupunktet ”SFO” i side menuen. 

Tryk ”Klik her for at åbne” 

 

 

Forældre med forældremyndighed 

er automatisk oprettet i 

programmet.  

Har du ikke forældremyndighed, 

kan anden 

forældremyndighedshaver give dig 

adgang.  

 

 

 

 

 

 

  



Hurtige funktioner 

Få et overblik over dine børn, 

tilknyttet Tabulex 

 

Via hurtig-knapperne øverst, kan 

du: 

Opret aftale 

Meld syg 

Meld fridag 

 

Du kan også oprette aftaler og 

fridage ved at benytte fanen Aftaler 

og fanen Ferie/Fri 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Opslagstavle 

Læs de seneste nyheder fra 

institutionen og fra afdelingerne.  

Se bl.a. ugekalender, fødselsdage, 

nyheder, aktiviteter samt billeder. 

 

I ugekalenderen kan du få vist samt 

tilmelde dit barn til en aktivitet 

 

 

 

 

  



Stamkort 

Indtast kontaktoplysninger og tag 

stilling til dit barns tilladelser og 

hvilke oplysninger du vil have vist 

på legelister, dvs. for andre 

forældre. 

 

Hvis lægeoplysninger ikke er 

udfyldt, skal du selv udfylde dette. 

 

Tabulex opdaterer dagligt navn, 

adresse og forældremyndighed fra 

Folkeregisteret. 

 

Dit bemærkningsfelt ses kun af dig 

og institutionen. 

  

Her kan der oprettes brugerprofil til  

Tabulex Login/app. 

 
 

 

 

 

 

  



Aftaler 

Aftaler kan enten oprettes som 
enkeltstående aftaler eller som en 
gentagen aftale.  

 
F.eks.: 

- hentes af far i dag kl. 15:00.  
- hentes  af mormor hver anden 
onsdag kl. 14:00 

 
- skal til sport/fritid hver anden 
mandag kl. 14:00 og kommer igen 
kl. 15:30  

 
- er selvbestemmer og må gå hjem 
fra kl. 13:00 -16.00 hver tirsdag og 
torsdag 
 

Skal en gentagen aftale aflyses en 
enkelt dag, oprettes der en 
enkeltstående aftale for dagen. 
Denne enkeltstående aftale 
”overskriver” den gentagne aftale. 

 

 

 

 

 

  



Beskeder 

Her kan du se og oprette besked til 

andre forældre og institutionen. Det 

er vigtigt at beskeder til institutionen 

ikke har nogen deadline. En besked 

kunne være: ”Mia har sovet dårligt 

og er lidt gnaven i dag” 

 

At Mia bliver hentet kl. 16.00 af 

farfar, er ikke en besked men en 

aftale og oprettes under fanen 

”Aftaler” eller på hurtig-knappen 

”Opret aftale”. 

 

Under Nyt fra institutionen vises 

alle opslag, der er lagt på 

opslagstavlen. 

  

 

 

 

 

 

  



Ferie/Fri 

Feriepasning 

Meld pasning i institutionens 

ferieperioder, dvs. hvilke dage dit 

barn kommer/ikke kommer. 

Når du melder pasning, skal du 

angive hvornår du forventer at 

aflevere og hente barnet.  

 

OBS: Du skal udfylde 

kommer/kommer ikke for alle 

dagene for at kunne gemme 

feriepasningen. 

 

Fridage 

Meld fridage på dage som ligger 

uden for ferieperioderne.  

 

Der kan ikke meldes feriepasning 

via Tabulex Forælder App. 

 

 

 

 

 

  



Aktiviteter 

Her ses alle Aktiviteter, både 

tilmeldte og ikke tilmeldte, oprettet 

af institutionen.  

 

Aktiviteterne kan vises og tilmeldes 

via Opslagstavle eller fanen 

Aktiviteter. 

  

Lukkede Aktiviteter kan tilmeldes 

via kontakt med personale. 

 

Afmelding fra en Aktivitet sker via 

kontakt med personale. 

 

 

 

 

  



Arrangementer 

Her kan du svare på institutionens 

familiearrangementer. 

 

F.eks. Bedsteforældredag, 

sommerfest og lign. 

 

 

 

 

 

 

  



Kontakter 

Opret yderligere kontaktpersoner 

med/uden webadgang samt 

mulighed for at hente 

  

Webadgang = fuld adgang til 

programmet dvs. oprette aftaler, 

tilmelde ferieperioder osv. 

 

Forældre med forældremyndighed 

er automatisk oprettet til at kunne 

logge ind i programmet og kan ikke 

slettes. 

 

 

 

 

  



Legelister 

Her kan du hente legelister på alle 

børn tilknyttet institutionen. 

 

Adresser vises automatisk, 

undtagen for børn/forældre med 

hemmelig adresse.  

Telefonnumre vises automatisk 

med mindre forældre fjerner 

tilladelsen ”Vis på legeliste”, under 

Stamkort. 

 

 

 

 

 

 

  



Personale 

Se en oversigt over personalet 

samt telefonnummer til de enkelte 

afdelinger. 

 

 

 

 

 

  



Billeder 

Se en oversigt over gallerier fra 

institutionen. 

 

Download billede ved at trykke på 

galleriet og derefter vælge et billede 

i serien. Valgte billede vises i større 

udgave. 

 

Tryk ”Hent billede” 

 

 

 

 

  



Tjenester 

Vælg om du vil adviseres, når der 

kommer en ny besked i 

programmet. 

 

Du kan også tilmelde dig SMS-

tjenester samt finde information om 

oprettelse af aftaler via SMS. 

 

Som udgangspunkt får alle forældre 

10 SMS’er til at prøve ordningen 

samt mulighed for at tilkøbe flere 

SMS’er. 

 

Har du Android eller iOS 

Smartphone eller Tablet, har du 

mulighed for at downloade Tabulex 

Forælder App. 

 

 

 

 

 

  



Infotavle 

 

 

 

 

  



Vælg klasse 

Infotavlen er en skærm, sat op til 

betjening af børn og forældre.  

På infotavlen kan man se 

institutionens opslagstavle samt 

registrere børnene.  

 

Tryk på dit barns klasse eller 

gruppe , for at finde dit barn 

 

 

 

 

  

Vælg barn 

På brikken kan du se hvor dit barn 

befinder sig samt næste aftale. 

 

 

 



Check ind/ud 

På infotavlen har børn og forældre 

mulighed for at registrere følgende: 

 

• Kommet - hvor er jeg? 

• Gået hjem 

• Gået til sport/fritid  

• Gået hjem til 

 

Benytter Institutionen ”Steder”, kan 

børnene registrere hvor de er ved 

at klikke på de gule steder. 

 

Benytter institutionen ”Aktiviteter”, 

kan tilmeldte børn registrere hvor 

de er ved at klikke på de blå 

aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

  



God fornøjelse 

 

 

 

 

  

 

 

Flere vejledninger kan hentes på  

 

www.tabulex.dk/support 


