Guide för föräldrar i laget.se
Så kommer du igång
1. Bli tillagd i din grupp/ditt lag
Ledarna i er grupp lägger till ditt barn som aktiv och
dig som förälder. För detta behöver ledaren namn
och personnummer för ditt barn samt namn och
e-post för dig. När ledaren gjort detta får du ett mejl
från laget.se med inloggningsuppifter.
2. Logga in via en webbläsare
Du loggar in med e-postadress och lösenordet
du fått på mejl. Finns flera konton för dig (med ditt
namn) kan du här slå ihop dessa.
3. Ladda hem appen och logga in
Appen heter laget.se och är gratis. Finns för både
iPhone, Android och Huawei.
4. Gå igenom era uppgifter
Fyll gärna på din profil med mobilnummer och lägg
gärna till bild. Lägg inte till din e-post på ditt barns
profil. Rätt information på rätt plats!

Användbara tips
Aktiviteter
I appen ser du alla aktiviteter samlade för dig och
dina barn - på ett och samma ställe!
Mitt flöde
I appens flöde ser du senaste nytt från dina grupper.
Kontaktbok
Hitta kontaktuppgifter för din grupp och ring upp
direkt från appen med bara ett klick.
Kalenderprenumeration
Gå till din grupps hemsida, klicka på “Kalender” och
sedan “Prenumerera” för att få din grupps aktiviteter
i din privata kalender i exempelvis din smartphone.

Hjälp din ledare
Pushnotiser påslaget
Hjälper ledaren att enkelt nå ut till dig.
Kommentera innehåll
Visa att du finns och hjälp till att hålla
kommunikationen till ett system.
Svara tidigt på kallelser
Hjälper ledarna att planera.
Skicka övriga målsmäns uppgifter
Är du enda målsmannen tillagd i laget.se för ert
barn? Mejla namn och e-post för ditt barns andra
målsman till gruppens ledare.
Betala fakturor i tid
Då slipper gruppens ledare lägga tid på att påminna.

Har ni frågor kan ni kontakta oss på support@laget.se eller 019-15 44 00.

