
#værnysgjerrig



• All informasjon og alle daglige rutiner
• Oversikt, statistikk og dokumentasjon
• Verktøy for planlegging, dokumentasjon og informasjonsflyt
• Styrket sikkerhet både på SFO og for personopplysningene du behandler
• Gratis apper for ansatte og foresatte med pushvarsling

Hva er Vigilo SFO?
Med Vigilo SFO får du en av markedets mest robuste kommunikasjonsløsninger, men også:

Som ansatt vil du først og fremst oppleve at alt du allerede gjør og forholder deg til i barnehage-

hverdagen er samlet på ett sted.

Barna representert ved bilde, navn og farge/

status gir deg et intuitivt overblikk og umiddelbar 

informasjon om det som er viktig. Ikoner viser 

deg hvilke barn som har beskjeder, bursdag, 

allergier / sykdommer / matreservasjoner og 

hvem som er på tur. 

Bak det enkelte barns bilde finner du det du 

trenger av utfyllende opplysninger. Barnets 

personalia, kontaktopplysninger til foresatte, 

andre personer som kan hente / skal ringes 

til ved behov og barnets samtykker. I tillegg 

har du individuell dokumentasjon, oppføl-

ging og kommunikasjon for hånden.

Daglige rutiner er en viktig del av hverdagen, og derfor 

også Vigilo. Rutiner for å krysse inn og ut barna og å regis-

trere fravær er derfor selvsagt. Telle- og evakueringslister 

likeså. Du får samtidig også verktøyene for å følge opp 

rutinene. 

Organisering av hverdagen er viktig, og med de 

riktige verktøyene bruker du kortere tid på jobben. An-

tall barn og voksne, behov for omorganisering og vikarer, 

tilbakemeldinger fra foresatte om fravær og ferie, tilpasse 

vaktliste etter når på dagen det er flest barn. Oppgavene 

er mange, men løsningen er enkel.



Planlegg hverdagen, overordnet eller på et mer 

detaljert nivå. Vigilo lar deg planlegge også på tvers 

av avdelinger, og for gruppe eller enkeltbarn ved 

behov. 

Like enkelt lager du dokumentasjon med tekst og 

bilder og formidler til de det gjelder. Raskere og 

enklere for deg. En rikere og mer skreddersydd op-

plevelse for de foresatte. 

Kommunikasjonsverktøyet din må støtte opp under barne-

hagens behov og ikke begrense. Vi har derfor lagt vekt på stor 

grad av fleksibilitet både med tanke på hvem du vil kommunisere med og hvilke 

kanaler du vil bruke. All kommunikasjon ligger tilgjengelig i 

Vigilo og i apper med pushvarsling. I tillegg kan du velge å supplere med epost og sms ved 

behov. Og aller viktigst: Vigilo støtter opp under den muntlige kommunikasjonen.

Som foresatt har du alt om dine barns SFO 
samlet i én portal. Det er slutt på papirer, 
eposter og teksmeldinger som forsvinner blant 
“alt annet”. Det du trenger å vite er alltid 
oppdatert og lett tilgjengelig

Det du bruker oftest har du i tillegg
tilgjengelig i appen Vigilo Foresatt. 
Pushvarslinger gir deg beskjed når det er noe 
nytt. 

Praktisk for deg. Kostnadsfritt for SFO.

Sikkerhet er viktig. Det handler om full oversikt. Det handler om å vite det du 

trenger å vite. Det handler om robuste telle- og evakueringsrutiner. Det handler om 

trygg bildedeling. Det handler om daglig backup. Det handler om støtte for sikker 

pålogging (2-faktor). 

Det handler om rutiner for hvor lenge bilder og personopplysninger blir lagret.

Vigilo gir deg det du trenger for å følge Datatilsynets retningslinjer. 
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