Vejledning – tilmelding til sommerferieaktiviteter
Bemærk, du skal i forbindelse med tilmeldingen bruge:
x
x
x

Dit Nem-Id
Dit barns cpr nummer
Dit betalingskort

Hvis du har flere børn
Hvis du skal tilmelde flere børn, så skal du først gennemføre hele tilmeldingen for barn 1 - og så
derefter tilmelde næste barn til barn 2’s aktivitet.
Gå ind på Gladsaxe Kommunes hjemmeside –
www.gladsaxe.dk Tryk på banneret til
sommerferieaktiviteterne – ”Tilmelding til
sommerferieaktivitet”.
I tidsrummet 16-18 på tilmeldingsdagen kan du
stille dig i kø til en ”venteplads”.
Du bliver sat på en ”venteside”.
Kl 18 får du af systemet at vide, hvornår du kan
forvente at skulle gennemføre tilmeldingen.
Luk ikke din browser, mens du venter – for så
mister du din ”venteplads”. Det er VIGTIGT, at du
er klar ved computeren, når det er din tid, da du
mister din plads efter 20 minutters inaktivitet.

Du vælger den sommerferieaktivitet, du vil melde
dit barn til – her badminton.
Du kan nemt finde sommerferieaktivitetens frem
på flere måder:
x Enten skriver du ordet for aktiviteten i
søgefeltet (den med luppen)
x Eller du søger på det klassetrin dit barn
går på
x Eller du søger på den uge som dit barn
ønsker at deltage
Når du har fundet aktiviteten i oversigten, trykker
du på Læs mere og tilmeld.
Så vælger du det hold, dit barn ønsker at deltage
på, og trykker Tilmeld.

Bemærk, at der kan være flere hold og at hold kan
være fyldte (hvis et hold er fyldt, vil holdet være
markeret med rødt)

Nu bliver du bedt om at logge ind i systemet.
Tryk på Gå til log på

Her trykker du på den røde banner - Log på som
borger.

OBS! Hvis du er ansat i Gladsaxe Kommune skal du
trykke på den blå banner – Log på som
medarbejder

For at komme ind i systemet, skal du nu bruge dit
Nem-Id.
Her bruger du dit eget cpr. nummer.
Login i Nem-Id som du normalt gør.

Først skal du oprette dig selv med
- Navn
- E-mail (til bekræftelsesmail mv)
Du skal sætte hak i, at du har læst og accepterer
vores aktuelle persondatapolitik.

Nu skal du tilføje dit barn ved at klikke på Tilføj
tilknyttet profil

Nu skal du notere oplysninger på dit barn
Når du har noteret barnets navn,
initialer/forbogstaver og barnets cpr. nummer –
trykker du Tilføj

Og så skal du trykke Opret

Nu er du og dit barn oprettet i systemet, og en
bekræftelsesmail bliver sendt til den mailadresse,
du har oplyst.
Tryk Fortsæt

Sæt hak ved dit barns navn
Tryk Næste

Hvis du har flere børn, kan du vælge at oprette de
resterende børn nu ved at trykke Opret ny
tilknyttet profil

For at sikre, at børnenes deltagelse i
sommerferieaktiviteter bliver så god som mulig,
har vi brug for nogle oplysninger.
Du bliver derfor nu bedt om at notere:
x Om dit barn har særlige behov
x Hvilken skole dit barn går på
x Hvilket klassetrin dit barn går på
Vi spørger også, om vi må offentliggøre billeder af
dit barn.
Når du har udfyldt, trykker du Næste

Nu har vi brug for oplysninger om dig – som
betaler.
Tryk Næste, når du har udfyldt alle oplysninger
markeret med rød stjerne

Nu skal du godkende tilmeldingen.
Husk at tjekke at alle oplysninger er korrekte og at
du har tilmeldt dit barn til den rette aktivitet.
Du skal godkende vores handelsbetingelser for at
komme videre til betaling

Her skal du indtaste dine kortoplysninger

Når systemet registrerer, at dine kortoplysninger
er korrekte, bliver feltet Betal grønt
Tryk Betal

For at afslutte tilmeldingen af dit barn
Når betalingen er gennemført, kommer der en
kvittering til syne på skærmen.
Kvitteringen sendes også til den mailadresse, du
oplyste, da du udfyldte dine oplysninger.

Hvis du har flere børn, så bevarer du din plads i køen, så det er nu, du så kan tilmelde
næste barn til den aktivitet, som dét barn ønsker.

