
49.  Drejebog: Info og regler for hjemmesiden.

Side 1/1
Foreningens hjemmeside:
Se vejledningen der ligger på hjemmesiden under Dokumenter - Vejledninger

1. Når man laver sin beskrivelse eller retter i den, er det vigtigt, at man bruger en god tone i
sproget. En god ide er at i stedet for at skrive ens alder (35 år), så brug årstal (fra 1978).

2. Det er ikke tilladt at bruge link fra andres hjemmesider. Og det er Forbudt at have reklame
på.

3. Profil billede og Banner billede er rigtig vigtig for din pasningsordning, for at vise
kommende forælder hvem du er og hvad du står for. Der er automatisk indsat et banner
billede med foreningens logo.

4. Ved upload af billeder hvor børnene er på skal du huske at have forældrenes tilladelse.

5. Ved barsel – kan man godt stå på hjemmesiden som aktiv, hvis man oplyser dato for opstart
igen efter endt barsel, Det skal stå på profilsiden.

Under område:
Der skal udfyldes i område og der må kun skrives det område man bor i.

Under ledige plads:
Der kan vælges op til 8 datoer.
Der skal reklameres med korrekt dato – pladsen skal være ledig.

Har man spørgsmål til brug af siden eller problemer, er man altid velkommen til at kontakte
IT-ansvarlig i bestyrelsen, på mail privatbornepasning@gmail.com

Vi opfordrer medlemmerne til, at holder deres hjemmeside opdateret med korrekte oplysninger.
Men det er udelukkende medlemmernes eget ansvar.

 En rigtig god ide er at skrive man er godkendt efter §78 på sin hjemmeside – så er der ingen
tvivl om hvad man tilbyder.

Foreningen har et link til hjemmesiden www.privatbornepasning.dk på Aalborg kommunes
hjemmeside under privat pasning. Således at forældre via den kan finde frem til en privat
børnepasser. Vi bliver dermed synliggjorte og det er god reklame. Derfor ønsker bestyrelsen at
oplysningerne i medlemmernes profil er så ensartede som muligt da det syner mere professionelt.
Ønsker du at få et link på din hjemkommunes side, så giv os besked, og vi vil undersøge
muligheden herfor.

http://www.privatbornepasning.dk/

