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Hva er VIGILO og hva bruker barnehagene det til?
Dette er det digitale kommunikasjonssystemet til barnehagene i kommunen. Tjenesten kan benyttes
via webportal eller med egen applikasjon for smarttelefon og nettbrett.

Hva kan du som foresatt forvente å finne/bruke i VIGILO?
Avhengig av hva den enkelte barnehage legger opp til kan man for eksempel finne/se:
• registrere fravær på barnet. NB: sensitiv informasjon skal ikke skrives/sendes via systemet.
Så hvis barnet meldes fraværende pga sykdom kan man for eksempel skrive «Per er syk»,
men ikke oppgi helseopplysninger eller type sykdom.
• sende/motta meldinger til/fra barnehagen. NB: sensitiv informasjon skal ikke skrives/sendes
via systemet. Så ved sykdom kan man for eksempel skrive «Per er syk», men ikke oppgi
helseopplysninger eller type sykdom.
• påmelding til foreldresamtaler
• ukeplaner
• daglige registreringer etter avtale (for eksempel sovetider)
• tilgang på bilder barnehagen legger i plattformen etter spesifikke samtykker fra foresatte

Hvilken personinformasjon kan registreres i VIGILO?
På barnet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navn
Adresse
Fødselsdato
Foresatterelasjoner
Sovetider (etter avtale)
Bilder (etter spesifikke samtykker)
Fravær
Type plass
Avdeling
Start/sluttdato
Evt navn på fastlege

På foresatte:
•
•
•
•
•

Navn
Adresse
Epost
Telefonnummer
Relasjon til barn

Hvordan logge inn som foresatt i VIGILO?
1) Via web:
https://vigilo.no/ og trykk på Logg inn oppe til venstre:

2) Via Appen Vigilo foresatt barnehage:

For begge løsninger: Velg først riktig barnehage og logg så på med tilsendt brukernavn og passord fra
barnehagen.

Retningslinjer for foresatte i digitalt barnehage-hjem
samarbeid via VIGILO
Hva er de foresattes ansvar:
•
•
•
•

Å melde fra til barnehagen ved endringer i opplysninger om barnet og de foresatte. Dette
gjelder også hvis noen av foreldrene ikke har foreldreansvar. (dokumentasjon fremlegges)
Å melde fra til barnehagen om de oppdager feil i systemet
Å behandle informasjon som ligger i Vigilo med varsomhet
Å holde brukernavn og passord hemmelig

Hva er barnehagens ansvar:
•
•
•
•
•

Å holde det barnehageadministrative systemet IST samt Viglio oppdatert med korrekte
opplysninger om barnet og de foresatte
Sørge for at kun de riktige ansatte og foresatte har tilgang
Sørge for at innholdet i Vigilo er oppdatert og korrekt
Å behandle informasjon som ligger i Vigilo med varsomhet
Å holde brukernavn og passord hemmelig

