
Kom godt i gang med 
ForældreIntra

I dit barns klasse bruger lærerne ForældreIntra. Det er 
skolens lukkede intranet for den enkelte klasse.

ForældreIntra kan bl.a. bruges til at:

• se praktiske informationer og lektier 
• maile med læreren 
• maile med de øvrige forældre fra klassen 
• se elevnyheder, -projekter og -billeder.

Fra skole til skole og fra klasse til klasse kan der være stor
forskel på, hvilke faciliteter lærerteamet i den enkelte klasse
har valgt at åbne op for på ForældreIntra.

I denne vejledning kan du finde de vigtigste informationer
for at komme godt i gang med ForældreIntra.

Skolens hjemmeside:

Dit brugernavn:



Forsidebillede
Det billede, der 
vises på forsiden,
er det nyeste 
billede i en map-
pe, som forældre
og lærere kan
sende billeder til. 
Hvis du klikker
på pilene, kan du
se alle billederne
og sende 
billeder til 
billedarkivet. 

Dokumenter
Se de nyeste
meddelelser i
ForældreIntras
dokumentarkiv. 
Når du klikker på
pilene, kan du se
de øvrige doku-
menter. Du kan
også selv sende
et dokument til
arkivet.

Klassens opslagstavle
På opslagstavlen kan du se korte meddelelser. 
Opslagstavlen kan erstatte eller supplere de mange papirer, dit
barn har med i skoletasken. 

Kom tættere på dit barns skolehverdag

Som forældre vil vi gerne have en tæt kontakt til vores børns skolehverdag. 

I ForældreIntra får du en samlet indgang til det, der har med dit barns klasse at gøre – uden at
skulle holde styr på de mange løse papirer, som kommer med hjem i skoletasken. 

På den måde er det meget lettere at følge med.

Klassens egen side
På skærmbilledet herunder ser du alle de muligheder, ForældreIntra indeholder. Det er 
lærerne i dit barns klasse, der vælger, hvilke muligheder de vil bruge. Derfor kan jeres side se
anderledes ud. 

Spørg lærerne, hvis du er i tvivl om, hvad du kan i ForældreIntra.



Skema
Klik på pilene for at se dit barns skema.
Her kan du også se eventuelle skemaæn-
dringer.

Klassens egne produkter
Her kan du se nogle af de projekter og opgaver, som eleverne
har lavet. Det kan være webaviser, spørgeskemaundersøgelser,
fotos, billedgalleri og forskellige skriftlige produkter.

Dialog mellem skole og hjem
I dialogområdet kan du læse og sende beskeder. Her
kan du også elektronisk melde dig til fx klassefester.

Information om klassen
Her finder du informationer om undervisningen og klassen. Du
kan fx udskrive alle elevers adresser og få en oversigt over
klassens lærere.

Se også dit barns elevplan i dialogområdet.



Kom på ForældreIntra
Du kommer på ForældreIntra via skolens hjemmeside. 

Du skal bruge et brugernavn og en engangs-adgangskode, som du får udleveret af skolen. Når
du er logget på, kan du i menuen finde punktet “Indstillinger”. Her kan du ændre oplysninger
om fx telefonnumre og e-mail-adresse.

Person oplysninger 
Hvis du ændrer personoplysninger her,
sendes der automatisk besked til skolens
kontor.

Advisering – nyheder via e-mail
Ønsker du en e-mail, når der er noget nyt i
ForældreIntra? Så sæt et hak her. 
Du skal indtaste din e-mail-adresse ovenfor.

Papirkopi  
Her kan du vælge, om du ønsker at få en 
kopi på papir af de beskeder, som du og-
så kan se i ForældreIntra.

Gem
Husk at trykke på Gem, når du er færdig
med dine rettelser.

På www.skoleintra.dk kan du finde videovejledninger om brugen af ForældreIntra.

UNI•C leverer et bredt spektrum af it-tjenester til uddannelses- og forskningsverdenen, og mere end
500.000 brugere er jævnligt i berøring med UNI•Cs produkter og it-tjenester.

UNI•C er en virksomhed under Undervisnings ministeriet. Vores kernekompetencer er sammenhængende it-
løsninger til uddannelsessektoren – lige fra den tekniske tilslutning til pædagogiske værktøjer. 

Billeder: POLFOTO


