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Prosess

Legg til barn / logg

• Samtykker

• Detaljer om barnet

• Detaljer om foresatte

Opprette 
oppmerksomhet

• Kategori

• Beskrive mål og 
varighet

Opprette tiltak

• Beskrive tiltaket

• Aktører

• Varighet
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Stafettholder: Opprette barn/logg 
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Legg inn detaljer om barnet

Laste det opp det skannede samtykke i CX 

Stafettloggen. En kopi av samtykke skal også 

lagres i virksomhetens/kommunenes arkivsystem

Bildet må finnes 

som fil på en 

filmappe.

OBS! Alle felt bortsett fra barnets e-post og bilde er obligatoriske.

Fyll inn barnets fødselsnummer -

11 siffer
----------------------------------------------

Et fødselsnummer er et elleve-sifret

registreringsnummer som tildeles av den 

norske stat til alle landets innbyggere. 

Nummeret skiller enkeltpersoner fra 

hverandre, men kan ikke brukes til å 

autentisere at en person er den han påstår 

han er. Fødselsnummer ble innført i 1964 og 

administreres av Skatteetaten. Alle som er 

bosatt i Norge og innført i folkeregisteret har 

enten et fødselsnummer eller et D-nummer.
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Legg inn detaljer om foresatte

Du kan klikke på «Mer 

informasjon» for å se 

definisjonen av nivåene

Fyll inn foresattes fødselsnummer -

11 siffer
----------------------------------------------

Et fødselsnummer er et elleve-sifret

registreringsnummer som tildeles av den 

norske stat til alle landets innbyggere. 

Nummeret skiller enkeltpersoner fra 

hverandre, men kan ikke brukes til å 

autentisere at en person er den han påstår 

han er. Fødselsnummer ble innført i 1964 og 

administreres av Skatteetaten. Alle som er 

bosatt i Norge og innført i folkeregisteret har 

enten et fødselsnummer eller et D-nummer.

Invitasjoner og møteinnkallinger 

vil bli sendt til denne e-

postadressen. 

Klikk på knappen dersom du 

ønsker å legge til flere 

foresatte.

Velg «Avbryt» dersom 

du vil avbryte 

registreringen av 

loggen/barnet/foresatte.

Dersom alle felt er fylt ut 

korrekt vil loggen lagres. 

Dersom alle felt er fylt ut 

korrekt vil loggen lagres og 

gå til oppretting av 

oppmerksomhet og tiltak.

Fyll inn detaljer om den 

foresatte.

OBS! Alle felt bortsett fra foresattes e-post er obligatoriske.
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Legg til oppmerksomhet

Klikk for å legge til 

oppmerksomhet.
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Opprett oppmerksomhet og tiltak

Du kan kun velge en 

kategori.

Oppmerksomheten er 

drøftet med foresatte er 

obligatorisk.

Du kan kun velge en 

(1) kategori.

Skriv inn dato eller 

velg fra kalender.
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Takk for oppmerksomheten!

Conexus

Grønland 67

3045 Drammen

Tlf 02182

www.conexus.no


