Arkivskaber
Hjørring Kommune

Kategori
Dagtilbud

Opgavenøgle (FORM)
24.05 Dagtilbud

Emnebeskrivelse (FORM)
ARKIVID (registreringsnummer)
AVID.HJK.16
Emnet vedrører almindelige
pasningstilbud til børn samt
klubtilbud, fritidshjem og særlige
tilbud til børn og unge med
psykisk eller fysisk handicap.
(Form-online)

Systemets navn
Extens

Systemets formål
IST Extens muliggør den kommunale
forvaltning på institutionsområdet for
børn (Dagpleje, Vuggestuer, Børnehaver
og Fritidshjem)

Hjørring Kommune (1970-2006)

Dagtilbud

24.05 Dagtilbud

Emnet vedrører almindelige
AVID.HJK.1257
pasningstilbud til børn samt
klubtilbud, fritidshjem og særlige
tilbud til børn og unge med
psykisk eller fysisk handicap.
(Form-online)

IDIS daginstitutionssystem

IDIS Daginstitutionssystemet anvendes til
for registrering af venteliste,
institutionsforhold, indmeldte børn,
oplysninger og håndtering af økonomisk
fripladser og tillæg/fradrag.

Hirtshals Kommune

Dagtilbud

24.05 Dagtilbud

AVID.HJK.1258
Emnet vedrører almindelige
pasningstilbud til børn samt
klubtilbud, fritidshjem og særlige
tilbud til børn og unge med
psykisk eller fysisk handicap.
(Form-online)

IDIS daginstitutionssystem

IDIS Daginstitutionssystemet anvendes til
for registrering af venteliste,
institutionsforhold, indmeldte børn,
oplysninger og håndtering af økonomisk
fripladser og tillæg/fradrag.

Løkken-Vrå Kommune

Dagtilbud

24.05 Dagtilbud

Emnet vedrører almindelige
AVID.HJK.1259
pasningstilbud til børn samt
klubtilbud, fritidshjem og særlige
tilbud til børn og unge med
psykisk eller fysisk handicap.
(Form-online)

IDIS daginstitutionssystem

IDIS Daginstitutionssystemet anvendes til
for registrering af venteliste,
institutionsforhold, indmeldte børn,
oplysninger og håndtering af økonomisk
fripladser og tillæg/fradrag.

Sindal Kommune

Dagtilbud

24.05 Dagtilbud

Emnet vedrører almindelige
AVID.HJK.1260
pasningstilbud til børn samt
klubtilbud, fritidshjem og særlige
tilbud til børn og unge med
psykisk eller fysisk handicap.
(Form-online)

IDIS daginstitutionssystem

IDIS Daginstitutionssystemet anvendes til
for registrering af venteliste,
institutionsforhold, indmeldte børn,
oplysninger og håndtering af økonomisk
fripladser og tillæg/fradrag.

Indhold
IST Extens indeholder identifikationsoplysninger,
visitationsoplysninger, beregningsoplysninger vedrørende tildeling af
friplads, søskenderabat, normeringsoplysninger for den enkelte
institution o.l. Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som
identificerer de pågældende børn (f.eks. navn, cpr-nummer,
oplysninger om forældre og søskende). Beregningsoplysninger er
oplysninger om de forskellige former for fradrag i betalingen, som kan
være registreret, eksempelvis hel eller delvis friplads, søskenderabat.
Visitationsoplysninger er de varierende oplysninger, som registreres
om det enkelte barn i forbindelse med opskrivningen til en institution
samt eventuelle senere tilføjelser. Det kan f.eks. være oplysninger om
særlige pædagogiske og/eller sociale behov af betydning for
pladsanvisningen, forældres institutionsønsker, dato for opskrivning,
behov for støttepædagog, sprog, behov for pasning på særlige
IDIS Daginstitutionssystemet indeholder identifikationsoplysninger,
visitationsoplysninger, beregningsoplysninger vedrørende tildeling af
friplads, søskenderabat, normeringsoplysninger for den enkelte
institution o.l. Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som
identificerer de pågældende børn (f.eks. navn, cpr-nummer,
oplysninger om forældre og søskende). Beregningsoplysninger er
oplysninger om de forskellige former for fradrag i betalingen, som kan
være registreret, eksempelvis hel eller delvis friplads, søskenderabat.
Visitationsoplysninger er de varierende oplysninger, som registreres
om det enkelte barn i forbindelse med opskrivningen til en institution
samt eventuelle senere tilføjelser. Det kan f.eks. være oplysninger om
særlige pædagogiske og/eller sociale behov af betydning for
pladsanvisningen, forældres institutionsønsker, dato for opskrivning,
behov for støttepædagog, sprog, behov for pasning på særlige
IDIS Daginstitutionssystemet indeholder identifikationsoplysninger,
visitationsoplysninger, beregningsoplysninger vedrørende tildeling af
friplads, søskenderabat, normeringsoplysninger for den enkelte
institution o.l. Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som
identificerer de pågældende børn (f.eks. navn, cpr-nummer,
oplysninger om forældre og søskende). Beregningsoplysninger er
oplysninger om de forskellige former for fradrag i betalingen, som kan
være registreret, eksempelvis hel eller delvis friplads, søskenderabat.
Visitationsoplysninger er de varierende oplysninger, som registreres
om det enkelte barn i forbindelse med opskrivningen til en institution
samt eventuelle senere tilføjelser. Det kan f.eks. være oplysninger om
særlige pædagogiske og/eller sociale behov af betydning for
pladsanvisningen, forældres institutionsønsker, dato for opskrivning,
behov for støttepædagog, sprog, behov for pasning på særlige
IDIS Daginstitutionssystemet indeholder identifikationsoplysninger,
visitationsoplysninger, beregningsoplysninger vedrørende tildeling af
friplads, søskenderabat, normeringsoplysninger for den enkelte
institution o.l. Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som
identificerer de pågældende børn (f.eks. navn, cpr-nummer,
oplysninger om forældre og søskende). Beregningsoplysninger er
oplysninger om de forskellige former for fradrag i betalingen, som kan
være registreret, eksempelvis hel eller delvis friplads, søskenderabat.
Visitationsoplysninger er de varierende oplysninger, som registreres
om det enkelte barn i forbindelse med opskrivningen til en institution
samt eventuelle senere tilføjelser. Det kan f.eks. være oplysninger om
særlige pædagogiske og/eller sociale behov af betydning for
pladsanvisningen, forældres institutionsønsker, dato for opskrivning,
behov for støttepædagog, sprog, behov for pasning på særlige
IDIS Daginstitutionssystemet indeholder identifikationsoplysninger,
visitationsoplysninger, beregningsoplysninger vedrørende tildeling af
friplads, søskenderabat, normeringsoplysninger for den enkelte
institution o.l. Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som
identificerer de pågældende børn (f.eks. navn, cpr-nummer,
oplysninger om forældre og søskende). Beregningsoplysninger er
oplysninger om de forskellige former for fradrag i betalingen, som kan
være registreret, eksempelvis hel eller delvis friplads, søskenderabat.
Visitationsoplysninger er de varierende oplysninger, som registreres
om det enkelte barn i forbindelse med opskrivningen til en institution
samt eventuelle senere tilføjelser. Det kan f.eks. være oplysninger om
særlige pædagogiske og/eller sociale behov af betydning for
pladsanvisningen, forældres institutionsønsker, dato for opskrivning,
behov for støttepædagog, sprog, behov for pasning på særlige
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Hjørring Kommune

Dagtilbud

24.05 Dagtilbud

Emnet vedrører almindelige
AVID.HJK.1232
pasningstilbud til børn samt
klubtilbud, fritidshjem og særlige
tilbud til børn og unge med
psykisk eller fysisk handicap.
(Form-online)

IDIS daginstitutionssystem

IDIS Daginstitutionssystemet anvendes til
for registrering af venteliste,
institutionsforhold, indmeldte børn,
oplysninger og håndtering af økonomisk
fripladser og tillæg/fradrag.

Hirtshals Kommune

Dagtilbud

24.05 Dagtilbud

Emnet vedrører almindelige
AVID.HJK.1176
pasningstilbud til børn samt
klubtilbud, fritidshjem og særlige
tilbud til børn og unge med
psykisk eller fysisk handicap.
(Form-online)

KMD Institution

Formålet er at understøtte
administrationen af børn, som benytter et
pasningstilbud såsom daginstitutioner
(vuggestue, børnehave og fritidshjem),
skolefritidsordning, fritidsklub og lign.

Løkken-Vrå Kommune

Dagtilbud

24.05 Dagtilbud

Emnet vedrører almindelige
AVID.HJK.1177
pasningstilbud til børn samt
klubtilbud, fritidshjem og særlige
tilbud til børn og unge med
psykisk eller fysisk handicap.
(Form-online)

KMD Institution

Formålet er at understøtte
administrationen af børn, som benytter et
pasningstilbud såsom daginstitutioner
(vuggestue, børnehave og fritidshjem),
skolefritidsordning, fritidsklub og lign.

Sindal Kommune

Dagtilbud

24.05 Dagtilbud

Emnet vedrører almindelige
AVID.HJK.1178
pasningstilbud til børn samt
klubtilbud, fritidshjem og særlige
tilbud til børn og unge med
psykisk eller fysisk handicap.
(Form-online)

KMD Institution

Formålet er at understøtte
administrationen af børn, som benytter et
pasningstilbud såsom daginstitutioner
(vuggestue, børnehave og fritidshjem),
skolefritidsordning, fritidsklub og lign.

Hjørring Kommune

Dagtilbud

24.05 Dagtilbud

Opgaver vedrørende dagtilbud
til børn og unge i form af
offentlige og private
institutioner eller dagpleje

AVID.HJK.6

SBSYS

SBSYS er et sags- og
dokumenthåndteringssystem (ESDH).
SBSYS indeholder moduler, som er
afpasset brugerens behov

Hjørring Kommune

Dagtilbud

24.05 Dagtilbud

Opgaver vedrørende dagtilbud
til børn og unge i form af
offentlige og private
institutioner eller dagpleje

AVID.HJK.14

KMD Sag

KMD Sag er et journalnotatsystem, som
skal understøtte de kommunale opgaver.
KMD sag giver et samlet sagsoverblik over
en person samt de personer, som er
tilknytte vedkommende.

IDIS Daginstitutionssystemet indeholder identifikationsoplysninger,
visitationsoplysninger, beregningsoplysninger vedrørende tildeling af
friplads, søskenderabat, normeringsoplysninger for den enkelte
institution o.l. Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som
identificerer de pågældende børn (f.eks. navn, cpr-nummer,
oplysninger om forældre og søskende). Beregningsoplysninger er
oplysninger om de forskellige former for fradrag i betalingen, som kan
være registreret, eksempelvis hel eller delvis friplads, søskenderabat.
Visitationsoplysninger er de varierende oplysninger, som registreres
om det enkelte barn i forbindelse med opskrivningen til en institution
samt eventuelle senere tilføjelser. Det kan f.eks. være oplysninger om
særlige pædagogiske og/eller sociale behov af betydning for
pladsanvisningen, forældres institutionsønsker, dato for opskrivning,
behov for støttepædagog, sprog, behov for pasning på særlige
Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som identificerer de
pågældende børn (f.eks. navn, CPR-nummer, oplysninger om forældre
og søskende). Beregningsoplysninger er oplysninger om de forskellige
former for fradrag i betalingen, som kan være registreret, eksempelvis
hel eller delvis friplads, søskenderabat o.lign. Særlige pædagogiske
og/eller sociale behov af betydning for pladsanvisningen, forældres
institutionsønsker, dato for opskrivning, behov for støttepædagog,
nationalitet, sprog, religion, behov for pasning på særlige tidspunkter,
kostmæssige behov og allergier. Endelig er der stamoplysninger på den
enkelte institution såsom institutionens navn, adresse, ejerkode,
institutionstype (vuggestue, børnehave eller fritidshjem), normering
Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som identificerer de
pågældende børn (f.eks. navn, CPR-nummer, oplysninger om forældre
og søskende). Beregningsoplysninger er oplysninger om de forskellige
former for fradrag i betalingen, som kan være registreret, eksempelvis
hel eller delvis friplads, søskenderabat o.lign. Særlige pædagogiske
og/eller sociale behov af betydning for pladsanvisningen, forældres
institutionsønsker, dato for opskrivning, behov for støttepædagog,
nationalitet, sprog, religion, behov for pasning på særlige tidspunkter,
kostmæssige behov og allergier. Endelig er der stamoplysninger på den
enkelte institution såsom institutionens navn, adresse, ejerkode,
institutionstype (vuggestue, børnehave eller fritidshjem), normering
Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som identificerer de
pågældende børn (f.eks. navn, CPR-nummer, oplysninger om forældre
og søskende). Beregningsoplysninger er oplysninger om de forskellige
former for fradrag i betalingen, som kan være registreret, eksempelvis
hel eller delvis friplads, søskenderabat o.lign. Særlige pædagogiske
og/eller sociale behov af betydning for pladsanvisningen, forældres
institutionsønsker, dato for opskrivning, behov for støttepædagog,
nationalitet, sprog, religion, behov for pasning på særlige tidspunkter,
kostmæssige behov og allergier. Endelig er der stamoplysninger på den
enkelte institution såsom institutionens navn, adresse, ejerkode,
institutionstype (vuggestue, børnehave eller fritidshjem), normering
SBSYS indelholder emnesager med tilhørende dokumenter
(sagsbehandling), også kommunens korrespondance i form af email,
kort (GIS), brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart
(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder så som cpr.nr.
og cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger om genstande
(ejendomsnummer, ejerlaug, matrikelnummer, adresse mv.)
KMD sag indeholder emne-/søgeord, journalnotat og - raport, sagspart
(borgers cpr, adresse, oplysninger om ægtefælle, forældre og børn),
sagsbehandler, afdeling/forvaltning og kommune. KMD indeholder
sags- og advisoplysninger.
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