
 

BørneRuden - din indgang til dit barns institution 
 

BørneRuden er din digitale adgang til dit barns dagtilbud.  

BørneRuden giver adgang til, at du kan: 

• Følge med i dit barns hverdag 

• Kommunikere digitalt med Børnehuset 

• Tilmelde dig arrangementer, forældresamtaler m.m. nemt og hurtigt 

• Se pædagogisk dokumentation af rutiner og aktiviteter i hverdagen 

• Få adgang til dit barns billedarkiv 

 

Alt i alt - en mulighed for at få et større indblik i barnets hverdag, når det 

passer dig - på en hurtigere og lettere måde. 

 

BørneRuden rummer samtidigt et stamkort, hvor Børnehuset kan se dine 

kontaktinformationer og vigtige oplysninger om dit barn, herunder om barnet 

har allergier, hvornår det holder ferie m.m. 

 

For at give dig den bedst mulige oplevelse og lette arbejdet i dit barns 

børnehus er det vigtigt, at du holder alle informationer om dit barn 

opdaterede. 

  



 

Første gang du bruger BørneRuden 
 

BørneRuden kan tilgås fra alle webbrowsere - vi anbefaler dog Google 

Chrome.  

Første gang du bruger BørneRuden skal du åbne hjemmesiden 

borneruden.dk 

 

Her logger du på via NemID. 

(Hvis du ikke har NemID, kan det bestilles på www.nemid.dk) 

 

Ved første login bliver du bedt om at udfylde et stamkort for dit barn. 

 

 

 

 

 

Fakta om brug af BørneRuden 

 

• Institutionen har brug for at du opdaterer kontaktoplysninger og 

barnets stamkort på borneruden.dk 

• Alle billeder, dagbøger, madplaner, invitationer m.m. bliver lagt 

ind i BørneRuden af medarbejderne 

• Du skal bruge NemID første gang du logger ind—herefter kan 

du tilgå BørneRuden via en app med brugernavn og 

adgangskode. 



 

Web-baseret adgang 
 

Det er altid muligt at tilgå BørneRuden via borneruden.dk eller via Rudersdal 

kommunes hjemmesider og hjemmesiden for dit barns institution. 

Via borneruden.dk er der adgang til alle systemets muligheder. Det er også 

her, du opdaterer kontaktoplysninger og barnets stamkort. Der vil være 

enkelte funktioner, som kun er tilgængelige via websiden. Alle dagligdags 

funktioner er ligeledes tilgængelige via appen til smartphone. 

Alle informationer, der er relevante for familien, er samlet ét sted. Har du flere 

børn, bliver de helt automatisk trukket ind i BørneRuden. 

 



 

App’en BørneRuden 
 

Alle dagligdags funktioner kan tilgås gennem app’en BørneRuden, hvor 

opslag, billeder, dagbøger, aktiviteter m.m. er tilgængelige. 

Registrering af afhentningstidspunkt, fravær, ferie m.m. kan også foretages 

direkte i app’en. Denne adgang kræver NemID første gang den tages i 

anvendelse. 

Når du installerer app’en skal du være logget på borneruden.dk. Nederst på 

fanen ”Aktuelt” kan du tilmelde din mobiltelefon og oprette et brugernavn 

samt adgangskode. Der kommer en aktiveringskode på skærmen, som skal 

indtastes på app’en. Du vil også på skærmen kunne finde en guide. 

BørneRuden kan hentes i App Store eller i Google Play. Søg på 

BørneRuden.  


