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Edlevo mobiili-/websovellus
Edlevo on mobiili/ -websovellus huoltajille kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon. Sovelluksen
käyttö on maksutonta. Ainoastaan varhaiskasvatuksessa olevan lapsen virallisilla huoltajilla on mahdollisuus
käyttää sovellusta.

Lahden kaupungilla on käytössä Edlevon seuraavat ominaisuudet:

Hoitoajat
Hoitoajat on sovellus, jonka avulla huoltajat ilmoittavat lasten suunnitellut hoitoajat ja etukäteen
tiedossa olevat poissaolot helpolla tavalla mobiilisovelluksella tai webin kautta. Jos huoltajilla ei
ole mahdollisuutta käyttää sovellusta, tulee siitä olla erikseen yhteydessä lapsen varhaiskasvatuspaikkaan.

Hoitoajat ilmoitetaan aina kokonaisina viikkoina. Jokaiselle päivälle merkitään joko hoitoaikavaraus tai etukäteen suunniteltu lapsen poissaolo. Sovelluksen kautta voi ilmoittaa myös lapsen
äkillisen sairaspoissaolon tai muun poissaolon. Kuluvaa päivää koskevat äkilliset ilmoitukset toivotaan entiseen tapaan lapsen ryhmän puhelimeen.
Lapsen sovitut tunnit, esimerkiksi varhaiskasvatus 21-34t/vko antaa ylärajan hoitoaikavaraukselle. Sovitun tuntilaajuuden ylityksistä keskustellaan huoltajien kanssa erikseen.
Seuraavan viikon hoitoajat tulee ilmoittaa edellisen viikon tiistain aikana. Tämän jälkeen hoitoajoista tai niiden muutoksista tulee olla yhteydessä erikseen lapsen varhaiskasvatuspaikkaan.
Tiedotteet ja kalenteri
Tiedotteet toiminnon kautta huoltaja voi lukea varhaiskasvatusyksikön lähettämiä tiedotteita mobiilisovelluksessa. Sovellus lähettää myös ilmoituksen, kun uusi tiedote on julkaistu, jos sovellukselle on annettu lupa ilmoituksien lähettämiseksi. Tiedotteissa voi olla mukana kuvia, liitetiedostoja ja linkkejä.
Kalenteri toiminnon kautta huoltaja voi seurata kalenteria, johon lapsen varhaiskasvatuksen
henkilökunta kirjaa tärkeitä lapsiryhmän tapahtumia.

Keskustelu aikojen varaaminen
Huoltaja voi varata tämän toiminnon kautta keskusteluajan varhaiskasvatuksen työntekijän
kanssa. Lapsen ryhmän henkilökunta tiedottaa huoltajia, koska aikoja on varattavissa.
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Viestit
Viestit on väline varhaiskasvatuksen ja huoltajan välisille viesteille. Viestit voivat sisältää myös
liitteitä. Asioissa, joihin odotetaan nopeasti vastausta, toivotaan yhteydenottoa ensisijaisesti suoraan lapsen ryhmän puhelimeen.
Lomakyselyt
Lasten lomakysely on ratkaisu lasten lomien kyselyyn ja seurantaan. Lasten lomakyselyä voidaan käyttää esimerkiksi pitkien lomajaksojen kesälomien kyselyyn koko kunnan tasolla tai yksittäisen päivän kuten henkilöstön koulutuspäivän kyselyyn toimipaikkatasolla. Lomakysely-toiminto muistuttaa huoltajia vastaamaan lomakyselyyn ja heidän on helppo ilmoittaa lapsen lomat valitsemalla päivät kalenterista.

Lupakyselyt
Sähköisen lupakysely on yksi askel kohti paperitonta varhaiskasvatusta. Se on myös tehokas ja
turvallinen tapa saada huoltajilta vastaus asioihin, jotka edellyttävät heidän suostumustaan.
Lupakysely mahdollistaa lapsen huoltajan antaman suostumuksen digitaalisesti eikä enää tarvita paperikyselyitä. Kysely mahdollistaa huoltajalle myös sen, että aina kulloisenkin lupakyselyn aukioloaikana hän voi muokata jo lähettämäänsä vastausta. Huoltaja pääsee lisäksi näkemään vastauksensa jo päättyneisiin lupakyselyihin. Varhaiskasvatuksen yksiköt lähettävät
huoltajilleen erilaisia lupakyselyjä tarpeen mukaan.
Tunnistautuminen sovellukseen tapahtuu Suomi.fi tunnistautumisen kautta joko pankki- tai mobiilitunnistautumisella. Edlevon mobiiliversiota voi käyttää Android ja IOs laitteissa ja web version käyttöön suosittelemme
joko Chrome tai Firefox selainta.
Edlevo on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Muksunetin käyttö jatkuu kuten ennenkin ja muksunetin kautta pääsee lukemaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetussuunnitelmat.
Kun huoltaja on kirjautunut Edlevon mobiilisovellukseen, luo tämä kirjautuminen samalla automaattisesti
tunnukset muksunettiin. Kun huoltaja seuraavana päivänä menee mobiilisovellukseen, näkyy muksunetin
asiat myös mobiilisovelluksessa. Tämän jälkeen huoltaja pääsee suoraan pankkitunnuksilla myös muksunettiin ilman, että huoltaja erikseen hyväksytään muksunetin käyttäjäksi.

Websovellus ja lisätietoja

Muksunettiin ja Edlevo-sovelluksen asentamiseen ja sen toiminnallisuuksiin löytyy opastevideot sivulta
https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/yhteistyo-kodin-kanssa/
Samalta sivulta löytyy Edlevon web-version (jos huoltaja ei käytä mobiilisovellusta) kirjautumislinkki. Suosittelemme käyttämään aina joko Chrome tai Firefox selainta.
Lisää tietoa saat varhaiskasvatuksen henkilökunnalta.
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