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Velkommen til Åben Dagtilbudsportalen 

Kære udbyder, 

Du er nu oprettet som udbyder på Åben Dagtilbudsportalen, og du kan nu lægge relevante tilbud for 

daginstitutioner på portalen. For at hjælpe dig bedst mulig på vej, har vi lavet en kort guide til, hvordan du 

lægger dit tilbud på portalen, og hvad du ellers skal være opmærksom på. 

Hvis du støder på andre problemer, er du meget velkommen til at skrive til os på: 

aabendagtilbud@buf.kk.dk, og så svarer vi hurtigst muligt. 

God fornøjelse og tak fordi du vil være en del af 

 Åben Dagtilbud i Københavns Kommune. 

 

1. Vigtig information: 

Du skal selv vedligeholde dit tilbud – vi gør det ikke: Det er vigtigt, at du selv sørger for, at opdatere dit 

tilbud. Det kan være nye datoer, et nyt link eller lignende. Du redigerer i dit tilbud ved at klikke på ”my 

activities” og derefter rediger. 

Dit tilbud slettes fra søgningen, når slutdatoen er overskredet: Når den slutdato, du har indtastet, er 

overskredet, så slettes tilbuddet fra søgningen, så brugerne ikke finder tilbud, der ikke kan bookes. Du kan 

altid ændre din start- og slutdato, og du kan derfor også forlænge dit tilbud ved hjælp af en ny slutdato. 

Når du foretager ændringer, så husk at tryk ”published”: Når du foretager ændringer i dit tilbud, er det 

ikke nok at trykke gem bagefter. Når du foretager ændringer, ændres udgivelses-status automatisk til 

”draft”. Du skal sørge for, at udgivelses-status er ”published”.  

Der kan gå op til en time før, at dit tilbud eller dine ændringer bliver synlige på portalen: Det skyldes, at 

systemet kun opdaterer en gang i timen, og der kan derfor gå op til en time, før nye ændringer eller tilbud 

træder i kraft. Det er altså oftest ikke dig, der har lavet en fejl, hvis du ikke kan søge dit tilbud frem via 

søgningen på forsiden. 

Når du ansøger om ny adgangskode, skal du huske at skifte den midlertidige kode til en selvvalgt: Hvis du 

har glemt din adgangskode, kan du søge om en ny. Den nye adgangskode er kun midlertidig, og det er 

derfor vigtigt, at du sørger for at vælge en ny kode, når du er logget ind. Du ændrer din adgangskode ved at 

klikke på dit brugernavn øverst i højre hjørne og derefter vælge ”Redigér”. 

Du kan se dine tilbud ved at klikke på ”my activities”: Når du har klikket på dit brugernavn øverst i højre 

hjørne, kan du vælge ”my activities”. Her kan du se, hvilke tilbud du har lagt på portalen og redigerer i dem. 

NYHEDSBREV 

Husk at du kan tilmelde dig vores 

nyhedsbrev her: 

https://aabendagtilbud.kk.dk/artikel/

nyhedsbrev  

mailto:aabendagtilbud@buf.kk.dk
https://aabendagtilbud.kk.dk/artikel/nyhedsbrev
https://aabendagtilbud.kk.dk/artikel/nyhedsbrev
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2. Du har modtaget en mail om, at din bruger er godkendt. 

Når du har fået en mail med bekræftelse på, at din bruger er godkendt, kan du logge ind på portalen. Det 

gør du her: https://aabendagtilbud.kk.dk/user 

Her indtaster du det brugernavn og den adgangskode, som du har valgt, da du oprettede din bruger. 

 

3. Sådan lægger du dit tilbud på portalen 

Når du er logget ind, kan du lægge en aktivitet på portalen. Det gør du ved at klikke på ”Tilføj indhold” 

øverst i venstre hjørne: 

 

  

https://aabendagtilbud.kk.dk/user
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Emneord: 

På den første side, bliver du bedt om at Læreplanstemaer, alder, emner, bydel og pris: 

 

Læreplanstemaer: Her vælger du et eller to læreplanstemaer, som er relevante for dit tilbud. 

Alder: Her vælger du de alderstrin, som dit tilbud henvender sig til. Du kan godt vælge mere end et 

alderstrin. 

Emner: Her vælger du de emner, som passer til dit tilbud. Der er en forhåndsvalgt liste med emneord, og 

det er ikke muligt selv at skrive et emneord.  

Bydel: Her vælger du de(n) bydel(e), hvor tilbuddet foregår.  

Pris: Her har du fire valgmuligheder:  

 Betaling 

 Gratis for Københavns kommunale og selvejende institutioner 
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Indhold: 

Under indhold skal du skrive en titel og en teaser 

 

Titel: Her skriver du det, som du gerne vil kalde dit tilbud. 

Teaser: Her har du 200 tegn til at fortælle, hvad dit forløb handler om. Vi ved det ikke er meget, men feltet 

fungerer som en appetitvækker for tilbuddet, hvor de efterfølgende kan læse uddybende information på 

jeres egen hjemmeside. 

Billede 

Her kan du uploade det billede, som du gerne vil have på dit læringstilbud. 
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Praktisk information 

Under praktisk information skal du angive start- og slutdato, adresse på tilbuddet, link til information og 

booking og praktisk information.  

Dato: 

 

Her skal du angive, hvilken dag dit tilbud kan bookes fra og til. Hvis tilbuddet kun finder sted på én dag, så 

vælger du samme dato som start og slutdato. Hvis tilbuddet kan bookes indenfor en bestemt tidsperiode, 

så vælger du den startdato som forløbet kan bookes fra og den slutdato, hvor forløbet kan bookes til. 

Sted:  

 

Her skal du indtaste en adresse på, hvor tilbuddet afvikles. Det skal du fordi, brugerne kan vælge at bruge 

Rejseplanen eller Google Maps til at finde ud til læringstilbuddet.  

Hvis læringstilbuddet foregår på skolen, anbefaler vi at du skriver følgende: 
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Sted: På institutionen 

Adresse: Institutionens adresse 

Postnummer: Institutionens postnummer og  

By: by 

Information og booking:  

 

 Titel: Her skal du angive en titel for det link, du henviser til.  

 URL: Her skal du angive det link, som henviser til bookingen på din hjemmeside. Det er meget 

vigtigt, at du forsøger at lægge et så præcist link ind som muligt til booking, da du ellers risikerer at 

lærerne ikke booker tilbuddet, hvis de skal lede efter booking. 

Eksempel: Hvis vi vil henvise til Åben Dagtilbuds portalen, kunne titel være: Åben 

Dagtilbudsportalen og URL’en ville så være: https://aabendagtilbud.kk.dk 

 

Praktisk information 

 

Her har du mulighed for at skrive til det pædagogiske personale, hvis du har ekstra information, som kan 

være godt at vide. Det kan f.eks. være information om forberedelsesmateriale, særlige hensyn der skal 

tages eller andet praktisk information.  

Feltet er ikke obligatorisk, og du behøver derfor ikke skrive noget i feltet. 

Nu har du udfyldt alle felter, og du er klar til at gemme dit tilbud. 

https://aabendagtilbud.kk.dk/
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Udgiv forløb 

Når du har indtastet alle oplysninger, kan du vælge mellem to ting: 

 Se dit tilbud igennem inden du udgiver det: Det gør du ved at trykke på ”gem”. Når du trykker på 

gem, er dit tilbud stadig en kladde! Hvis du er tilfreds med det, du har indtastet, skal du vælge 

”edit draft” og i bunden under ”udgivelse” skal du ændrer udgivelses-status fra: Status: draft til 

Published. 

 Udgive tilbuddet med det samme: Hvis du gerne vil udgive tilbuddet med det samme, så skal du 

ændrer udgivelses-status. Her skal du vælge status fra draft til published. 

 

Det er meget vigtigt, at du husker at ændrer udgivelses-status til ”Published”, når 

du er klar til at uploade dit læringstilbud. Ellers bliver dit læringstilbud ikke synligt 

for brugerne.  

 

 


