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Børnehuset Babuska for hjælp til arbejdsplanlægning af Kalenda 

Børnehuset Babuska er en Rudolf Steiner børnehave og vuggestue beliggende i 

Skanderborg. Børnehuset består af tre børnehavegrupper, to vuggestuegrupper samt en 

integreret gruppe 1 - 6 år. 

 

Brugen af Kalenda 

Tina som er leder i børnehuset har været med til at udvikle på Kalenda, så det passede ind 

til deres behov og samtidig skulle det være simpel IT – brugervenligt for alle. 

 

Tina lægger ud: ”Fordelene ved Kalenda 

er tilgængeligheden, du har adgang alle 

steder fra. Det er et enkelt system, som 

alle kan finde ud af at bruge fordi det er 

logisk. Det sikrer vidensdeling mellem 

medarbejdere, vikarer og ledere. Vi 

sparer tid på planlægning.” 

 

 

Før Kalenda brugte de whiteboard tavler til skema puslespil og ringede rundt til vikarerne 

ved behov. Nu har de i stedet en infoskærm der løbende opdateres i henhold til de 

forskellige ændringer der dukker op i ugens løb. 

 

Teamlederne på de enkelte stuer/grupper opretter et vikarbehov i Kalenda. Tina tjekker 

systemet hver morgen, og hun sørger for at dække vikarbehovet. 

Kalenda har hjulpet på det psykiske arbejdsmiljø. Hvor teamlederne før følte ansvar over 

for, om et vikarbehov var dækket, kan de roligt stole på systemet. De opretter et behov, 

behøver ikke tænke på det, og kan derefter følge med på infoskærmen når behovet er 

dækket. Med Kalenda sikrer Tina at de ikke ringer til en vikar 5 gange, som allerede til den 

første, der kontaktede har sagt, at vedkommende ikke kan. 
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Tina afslutter: ”Medarbejderne er trygge ved, at der er styr på medarbejderfravær og 

vikarer. Jo mere man kan lægge ud af hukommelsen, jo mindre arbejdsbelastning og 

stressniveau er der blandt medarbejderne, og så har de tid til det vigtige! 

Kalenda automatiserer jo en proces, men det er ikke noget der går ud over det personlige. 

Med Kalenda kan jeg spare tid på planlægning, og få mere tid til de rigtige samtaler med 

medarbejderne. 

Systemet aflaster mig – der er ingen tvivl om, at jeg sparer tid ved at bruge det” 

 

 


