
  

Kalendas samarbejde med Skanderborg kommune i 
deres dagtilbud
Sarah fra Greenbyte fortæller om udviklingen i Kalenda:” Vi ønsker jo altid at have det bedste program 
skræddersyet til vores branche og det må man sige kan lykkes når vi samarbejder med brugerne!”

Når vi stiller Dagtilbudsleder Dorrit Lewis et par spørgsmål omkring samarbejdet deler hun gerne ud af 
svar.
Hvordan bruger du Kalenda i hverdagen?

”Som dagtilbudsleder bruger jeg ikke selv Kalenda direkte i mit arbejde, da funktionerne i Kalenda hører til de opgaver som mine daglige 
ledere har. Jeg har dog alligevel beskæftiget mig en del med det. Det har især været i forbindelse med daglige lederes fravær hvor jeg har 
overtaget deres arbejde. Her har det især handlet om godkendelse af ferie og afspadsering, overblik over afspadserings saldoer, 
kalenderoverblik og mødeplanlægning.”

Hvordan bruger din daglige leder Kalenda?

”Mine daglige ledere bruger Kalenda til godkendelse af ferie og afspadsering, overblik over afspadserings saldoer, kalenderoverblik og 
mødeplanlægning. I mindre grad bruger de det også til indkaldelse af vikarer.”

Sparer i tid ved at bruge Kalenda?

”Når det først er kørt godt i gang, er det mit indtryk, at det sparer tid. Vores medarbejdere er også blevet glade for Kalenda. Det er dejligt for 
dem at have direkte overblik via deres mobiltelefon, til både dagens overbik over husets aktivitet, fravær af kolleger og indkaldte vikarer, 
mødeplanen samt deres egen afspadserings saldo”

Ville i kunne anbefale Kalenda til andre?

”Jeg vil helt klart anbefale Kalenda til andre dagtilbud. Kalenda er et så fleksibelt system der kan bruges til alle vore forskellige måde at 
arbejde med mødeplanlægning. Det tager højde for de fleste af de behov vi har i vores administrative arbejde på dette område, og 
medarbejderne i Kalenda er meget behjælpelige og lydhøre overfor evt. ønsker vi har haft undervejs med små justeringer. Kalenda arbejde 
desuden på at skabe integration til vores øvrige systemer, hvilket vil gøre det endnu mere tidsbesparende på sigt.”
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