
Vejledning til medlemmerne 

 

 

Velkommen til Foreningen for Privat Børnepasning i Nordjylland. 

Denne side er en vejledning i, hvordan du bruger de forskellige funktioner på siden. Og hvordan du 

præsenterer dig selv og din pasning bedst muligt. 

Siden vil blive løbende opdateret, så hvis du ser nye funktioner, så kig her forbi for en forklaring 

på, hvordan det bruges. 

Min medlemsinfo. (findes nederst på siden i det sorte felt). 

 
Denne side indeholder de praktiske oplysninger om dig og din konto. Her kan du ændre navn, 

fakturerings- og mailadresse, skifte adgangskode. Du kan se dit abonnement, og skifte 

betalingskort, hvis du får et nyt. 

Altså en masse administrationsopgaver. 
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Grundlæggende kontooplysninger 

Du kan ikke ændre brugernavn, det er låst fast af systemet. 

Du kan til gengæld ændre dit navn og din mail. Hvis du ændrer mailadressen, vil du modtage en 

email med oplysning om, at den nu er blevet ændret. 

Ændre adgangskode 

Klik på Ændre adgangskode. 

 
Skriv først din nuværende adgangskode. Skriv herefter den nye to gange – de skal selvfølgelig være 

ens. Brug gerne en svær kode; altså mindst 8 tegn og brug både store og små bogstaver, tal og 

specialtegn (fx &%$?!). Det gør koden sværere at hacke sig ind på. 

Hvis du glemmer din adgangskode, kan du på trykke på ”Har du glemt din adgangskode” lige 

under den blå login knap. 

Billing Address / Faktureringsadresse 

Den information, der står på den tilsendte” faktura. Herunder også firmanavn. 
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My Orders / Mine ordrer 

 
Her kan du se en liste over de gennemførte ordre/betalinger. Hvis du klikker på øjet, får du vist 

detaljerne på den enkelte ordre. 

Abonnementer 

Dit medlemskab med info om pris og tidspunkt for næste betaling. Ved klik på Vis kan du se 

detaljer og op- eller nedgradere medlemskabet. 

Du kan også tilføje betalingsmuligheder eller skifte betalingskort om nødvendigt. 

Betalingsmetoder 

Her kan du tilføje nye betalingsmuligheder – efterhånden som der kommer nye muligheder. 

 

Min pasning . (findes nederst på siden i det sorte felt). 
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Her ser du i første omgang din egen side, som besøgende vil se den. Men ved et klik på det lille 

tandhjul får du adgang til at redigere profil. Muligheden Min konto sender dig til din 

medlemsprofil som beskrevet overfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rediger profil 
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Start med billederne. 

 
Klik på bannerbilledet – eller det runde profilbillede – og upload det ønskede billede. Du kan 

uploade billeder i formaterne png eller jpg/jpeg, maksimalt 4MB i størrelse. 

Profilbilledet bør være mindst 150×150 px. 

Banneret (det store baggrundsbillede) bør være mindst 1000px i bredden og formatet passer med 

et mobilbillede i liggende format. 

Vær opmærksom på, at hvis systemet ikke kan rotere billeder. Så hvis du upload et billede og det 

vender forkert, så er det fordi din computer internt har roteret visningen for dig, men det kan din 

profil her ikke gøre. 
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Efter billedet er uploadet får du mulighed for at lave en mindre beskæring af billedet. Bare træk i 

de små firkanter i den blå kasse til du får den del med, du ønsker at vise. Klik på Anvend for at 

godkende beskæring. 

Det fungerer på samme måde for profilbilledet, bortset fra beskæringen her SKAL være kvadratisk. 
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Navn på pasning 

 

 
Det, der står i feltet her, er det det der vises: 

• Som sidens titel øverst på pasningsprofilen 

• Titelfeltet under banneret 

• Titelfeltet på profilkortet i oversigten 

 

Det er vigtigt, at du udfylder dette felt, da forældrene kan se det på din profil bare ved at trykke på 

pilen (inden de klikker på ”Se mere”). Så skriv det der er vigtigt for din pasningsordning her. 
 

Dokumenter. (findes nederst på siden i det sorte felt). 

Her finder du Vedtægter, referater, info fra Kommunen og meget mere (der er endnu ikke så 

mange dokumenter, men det kommer der). 

 

  


