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Computeren holder styr på familien
To familiefædre står bag en ny familieportal, som kan hjælpe dagens asymmetriske familier med at holde styr på alt fra

middagsaftaler til fritidsaktiviteter og deleordninger. Den er ikke mindst nyttig for fraskilte forældre og sammenbragte familier.

Familieplanlægning
Af Mona Samir Sørensen

I virkeligheden er der tale
om en opslagstavle. I ste-

det for at hænge i køkkenet
holder den til i computeren.
Og i modsætning til køkken-
tavlen kan familiens med-
lemmer bruge den, uanset
hvor i verden de befinder sig.
Bare de har adgang til en
computer med netforbindel-
se.

Kalenderen er hovedele-
mentet på portalen. Den kan
have op til 10 brugere, som
alle kan skrive aftaler ind og
rette i dem. Er man for eks-
empel to fraskilte forældre
med tre børn, kan man op-
rette en kalender, som alle
fem har adgang til. Man får
brugernavn og login-kode, så
andre kan ikke gå ind på si-
den.

I kalenderne kan man for
eksempel plotte aftaler og
gøremål ind, der vedrører
børnene, så begge voksne he-
le tiden har snor i fritidsakti-
viteter, skoleferier, forældre-
møder, turdage, emneuger,
og hvad børnene ellers har

med hjem af informationer
fra skoler og institutioner.

På den måde kommer man
også omkring det praktiske
problem, at børnene oftest
kun får sedler med hjem i ét
eksemplar, hvilket er be-
sværligt, hvis de bor hos beg-
ge forældre.

Forældrene kan for eks-
empel også skrive deres dele-
ordning ind, så der ikke op-
står tvivl om, hvem der hen-
ter og bringer. Kalenderen
kan desuden med fordel ud-
vides med bedsteforældre el-
ler andre, som er tæt på bør-
nene, så man hurtigt kan se,
om mormor kan hente un-
gerne næste torsdag, eller
om hun nu igen skal på trek-
king i Vietnam.

Inspirationen til familie-
portalen fik de to familiefæd-
re fra deres eget liv. Egil Rød
Larsen mistede for år tilbage
sin kone, da hun døde af
kræft. I en sorggruppe hos
Kræftens Bekæmpelse mød-
te han sin nuværende kone,
som også havde mistet sin
ægtefælle på grund af kræft.

De blev kærester, men
flyttede ikke sammen de før-
ste mange år. Men med tre

sammenbragte børn, famili-
erne til de afdøde ægtefæller
og turbulente job med man-
ge rejser og møder var det
svært at holde styr på storfa-
miliens gøren og færden.

»Min kone og jeg havde
hver sin familiekalender på
køleskabet, men det var rig-
tig upraktisk. Det var sådan,
jeg fik idéen til at lave en ka-
lender på nettet, som vi
brugte i halvandet år. Og så
tænkte jeg, at der måtte væ-
re andre med samme be-
hov«, fortæller Egil Rød Lar-
sen, systemkonsulent i SAS.

Han snakkede det igen-
nem med sin kollega gennem
mere end 15 år, Erik Bertel-
sen, som er it-arkitekt hos
SAS. Og så var ideen om en
familieportal på nettet født.

Erik Bertelsen lever i en
såkaldt kernefamilie med sin
kone og deres ene datter.
Rundt om sig har de en stor
familie med mange søsken-
de, børn, onkler og tanter, og
det inspirerede ham til at ud-
vide kalenderen med fotoal-
bum.

»Vores familie bor meget
spredt i Danmark, og vi bru-
ger især portalen til at lægge

billeder ind fra jul og fødsels-
dage. Efterhånden er der
kun én, som tager billeder
ved familiekomsammener,
for de bliver altid lagt ind på
vores portal«, siger Erik Ber-
telsen.

Hans anden datter rejser
for tiden rundt i Thailand og
kan så nemt som ingenting
logge sig på siden og lægge
billeder og breve ind.

Det kræver hverken tek-
nisk snilde eller it-viden at
bruge familieportalen, un-
derstreger de to skabere. De
er selv vilde med teknik og
teknologi, men har bevidst
undladt at pløre siden til
med tekniske raffinementer,
som kun er for feinschmeck-
ere. 

»Det skal være nemt at
bruge for hele familien, også
for mormor og onkel Åge på
Fyn«, som Erik Bertelsen si-
ger.

Lørdagsliv har testet ka-
lenderen i en uges tid. Den
er brugervenlig og kan nemt
gå hen og blive en uundvær-
lig del af familien.

mona.samir@pol.dk

� Kalenderen: Ingen fortrykte tider. Pladsen til at skrive
udvider sig efter behov. Røde dannebrog til at markere
fødselsdage. Vigtige aftaler kan fremhæves med bestemte
farver.
� Fotoalbum: Brugere kan lægge billeder ind til fælles
glæde. Portalen kan dog ikke bruges til opbevaring eller
print af digitale billeder.
� Indkøbsliste: Man sidder på arbejdet og kommer i tanke
om, at der mangler køkkenruller. Hele familien kan skrive
ting på indkøbslisten. 
� Kontaktpersoner: Børnenes kammerater, klasselister,
bedsteforældre, kolleger, naboer etc.
� Skoleskema: Læg børnenes skoleskemaer ind, så kan
begge forældre se, hvornår der skal huskes gymnastik- og
svømmetøj.
� Nyttige links: Familiens mest brugte hjemmesider kan
listes op ved siden af kalenderen.
� Foreninger, bestyrelser og andre grupper med fælles
interesser kan også bruge siden – for eksempel til plan-
lægning af møder, mødereferater, fælles arrangementer og
mærkedage. 
� Tilmelding som bruger sker på www.familie-portalen.dk,
hvorefter man får tilsendt brugernavn og password. På sigt
bliver der tale om brugerbetaling.
� Egil Rød Larsen og Erik Bertelsen modtager meget gerne
ris og ros på følgende mailadresse: feedback@familie-
portalen.dk

Siden er under udvikling, og der kan være elementer, som
endnu ikke fungerer optimalt.

WWW.FAMILIEPORTALEN.DK

AKTIV. Computeren har sin
faste plads på køkkenbordet
hjemme hos Egil Rød Larsen og
Susanne Friis Gelholt og deres
tre sammenbragte børn, Sofie,
Nanna og Sebastian på hhv. 14,
13, og 12 år. Kalenderen er altid
åben og tilgængelig for
familiens medlemmer. 
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