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ForældreIntra
Kom tættere på skolen
I ForældreIntra kan du
• følge med i, hvad der sker på dit barns skole
• kommunikere med lærerne i kontaktbogen
• maile med lærere og forældre
• melde dig til arrangementer og møder.
ForældreIntra er en del af skolens lukkede intranet,
SkoleIntra, og derfor skal du logge på med et brugernavn
og et kodeord. Du logger på programmet fra skolens
hjemmeside.

Skolens hjemmeside:
Dit brugernavn:

Velkommen til ForældreIntra
Du kommer ind i ForældreIntra via menupunktet “ForældreIntra” på skolens
hjemmeside. Når du har klikket på dette menupunkt, skal du bruge dit brugernavn og den kode, som du har fået udleveret af skolen.
Det er skolen, der bestemmer, hvordan ForældreIntra ser ud for den enkelte
klasse. Derfor kan antallet af funktioner og menupunkter variere fra skole til
skole og fra klasse til klasse.

Nyheder

Menu

Under dette punkt kan du se opslag, nyheder fra kontoret og skolebiblioteket
samt slideshows.

Menuen er nu en menu for ForældreIntra. Tidligere blev der vist en menu fra
skolens hjemmeside.

Arkiv
I arkivet er der dokumentarkiv, billedarkiv og skolens nyhedsarkiv.

Information
Her kan du orientere dig i skema, aktivitetskalender, skemaændringer, ugeplaner, årsplaner og klassens fotoalbum.

Kontakt
Se fx klassens lærere, og lav din egen
navneliste over klassens elever.

Klassens opslagstavle
På Klassens opslagstavle kan du læse
korte opslag om klassens liv.

Skema
Her kan du se dit barns skema og eventuelle skemaændringer.

Nye muligheder i ForældreIntra
Der kommer løbende nye muligheder i ForældreIntra. Fx har hvert barn nu sit eget faneblad, sådan at du hurtigt
kan skifte mellem børnenes forsider, hvis du har flere børn på skolen. Og hvis der er kommet nye beskeder, når
du logger på ForældreIntra, vil der nu komme et pop-up-vindue frem på skærmen.
Du kan også nu i langt højere grad end tidligere ændre dine personlige indstillinger. Det kan du læse mere om
på bagsiden.

Et faneblad for hvert barn
Hvert barn har sit eget faneblad, så hvis
du har flere børn på skolen, er det let at
skifte mellem børnenes forsider.

Hjælp
Få hjælp via video og tekst.

Dialog mellem skole og hjem
Beskeder, elevplaner, tilmelding til
arrangementer og meget mere.

Beskeder
Her kan du sende og modtage beskeder.

Kontaktbog
I kontaktbogen kan du føre en dialog
med lærerne om dit barn.

Klassens egne produkter
Her kan du fx se billeder og klassens
webavis.

Elevplaner
Her kan du se elevplanerne for dit barn.

Personlige indstillinger
Nu er der endnu flere muligheder for, at du kan ændre dine
personlige indstillinger i ForældreIntra. Det er den enkelte
skole, der afgør, hvilke muligheder du kan bruge.

Kodeord
Her kan du skifte kodeord.

Personoplysninger
Her kan du tilføje ændringer i personoplysninger.

Advisering
Vælg, om du vil have en e-mail, når der
kommer nyt i ForældreIntra.

Tilpasning
Afhængigt af skolens valg kan du eventuelt lave din egen udgave af ForældreIntra med dine egne farver og med
de elementer, du vil have på forsiden.

Fire ikoner, du ser mange steder i ForældreIntra
Opret nyt
dokument,
besked m.m.

Ret eller
rediger

Slet dokumenter,
billeder m.m.

Hjælp til
ForældreIntra

UNI•C er en styrelse under Undervisningsministeriet, der leverer et bredt spektrum af it-tjenester til uddannelses- og
forskningsverdenen. Mere end 500.000 brugere er jævnligt i berøring med UNI•Cs it-tjenester og produkter.
Læs mere på www.uni-c.dk

