ForældreIntra
Kom tættere på skolen
I ForældreIntra kan du:
• følge med i, hvad der sker på dit barns skole
• kommunikere med lærerne og de andre forældre
• tilmelde dig arrangementer og møder.
ForældreIntra er en del af skolens lukkede intranet, SkoleIntra.
Du kan logge på med et brugernavn og en kode fra skolens
hjemmeside. På nogle kommunale skoler har du mulighed for at
bruge NemID direkte. Du kan også gå ind via Borger.dk.
Hvis du vil bruge ForældreIntra fra din mobiltelefon, kan du
bruge Mobilintra. Læs mere her i folderen.

Find kontaktoplysninger
Under menupunktet Kontakt finder du
klasselister med navne på elever og forældre
og forskellige oplysninger som telefon,
adresse og fødselsdage. Du kan også finde
klassens voksne, skolens kontaktforældre og
bestyrelsesmedlemmer.

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

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

Arkiv

I arkivet er der dokumentarkiv, billedarkiv
og skolens nyhedsarkiv.

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

Information

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

Indstillinger
Kodeord

Her kan du ændre
dit kodeord.

Personoplysninger

Her kan du lave
ændringer i
personoplysninger.

Advisering

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

Du kan ændre personlige indstillinger og
oplysninger i ForældreIntra. Du kan også
tilmelde dig advisering, så du får besked
på mail hver gang, der er nyt i ForældreIntra.

Klassens opslagstavle

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

Skema

Her kan du se dit barns skema.

Borger.dk
På Borger.dk kan du med NemID se informationer fra ForældreIntra. Vær dog opmærksom på, at skolen selv
kan vælge, om ForældreIntra skal kunne ses på Borger.dk.
Du kan se en klasses aktive forsideelementer. Det er fx Opslagstavlen, Ugeplaner, Skemaet og Nyt i dialog
mellem hjem og skole.
Du skal mindst én gang have konfirmeret dine brugeroplysninger inde i ForældreIntra for at få adgang til
ForældreIntra på Borger.dk.

Et faneblad for hvert barn

Hvert barn har sit eget faneblad. Hvis du har
flere børn på skolen, skal du skifte mellem
børnenes faneblade for at se informationerne om det enkelte barn og dets klasse.

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
fra lærere og andre forældre. Beskeder
slettes efter seks måneder, men kan
gemmes i beskedarkivet.

Kontaktbog

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

Elevplaner

Her kan du se elevplanerne for dit barn.

Klassens egne produkter

Her kan du fx se billeder og klassens
webavis.

Mobilintra
Forældre logger ind med deres brugernavn og adgangskode fra ForældreIntra.
Indlogning med digital signatur er pt. ikke mulig.
Mobilintra rummer bl.a.:
Beskeder: En oversigt over modtagne beskeder med adgang til at læse beskeder, sende
beskeder og slette beskeder.
Kontaktbog: I kontaktbogen ser forældrene en sideopdelt liste over noter.
Ulæste noter er markeret med gult. Der er mulighed for at læse og tilføje
nye noter eller kommentarer.
Nyheder: Her er der adgang til at se nyheder fra nyhedsarkivet.
Personale: Her er der oplysninger om skolens medarbejdere. Forældre
ser kun de oplysninger, som medarbejderne har valgt at offentliggøre.
Klasser: Klasselisten giver adgang til kontaktoplysninger om klassens
elever.
Skema: Her kan du se klassens ugeskema for en valgfri periode.
Du skal være opmærksom på, at det koster datatrafik ud over den
almindelige telefontakst at benytte Mobilintra, med mindre du har
et abonnement, der inkluderer fri datatrafik.
Mobilintra er optimeret til visning på iPhone og Android telefoner
med en forholdsvis stor, trykfølsom skærm. Mobilens browser skal
understøtte javascript for, at alle funktioner virker optimalt. Hvis
mobilens skærm er mindre end 200 pixel bred, er der ikke plads
til de ikonbaserede knapper i menuen.

Du kommer ind i Mobilintra ved at taste /mobil efter skolens
hjemmeside-adresse. Det kan fx være byskolen.dk/mobil

UNI•C er en styrelse under Undervisningsministeriet, der leverer et bredt spektrum af it-tjenester til uddannelses- og
forskningsverdenen. Mere end 1.000.000 brugere er jævnligt i berøring med UNI•Cs it-tjenester og produkter.
Læs mere på www.uni-c.dk

