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SkoleIntra
•
•
•

Er den primære kommunikationsvej mellem skole og hjem
Bruges til kommunikation og dialog internt på skolen mellem skolens ansatte
Bruges til kommunikation og dialog i forhold til samarbejdet mellem forældre og elever

Det er intentionen, at alle meddelelser mellem skole og hjem sker elektronisk via Forældreintra.
Skolen sørger for at alle forældre får et personligt login til ForældreIntra, der giver adgang til specifikke
oplysninger vedr. den enkelte elev og klasse. Orientering om brug af SkoleIntra og udlevering af koder sker
på opstartsmødet for nye børnehaveklasseelever i juni måned. Der vil desuden være orientering om brug
af Intrasystemet. Skolen tilbyder minikurser i brugen af SkoleIntra, hvis der er behov for det.

Det forventes af forældrene:
•
•
•

At de alle ugens hverdage holder sig orienteret på SkoleIntra om de emner, aktiviteter og møder,
som er relevante for barnets skolegang.
At de svarer på skolens henvendelser inden for rimelig tid (3 skoledage)
At forældre, der varigt eller midlertidigt ikke har mulighed for at være tilkoblet SkoleIntra,
orienterer klasselæreren om dette, så de kan modtage information på anden vis.

Det forventes af eleverne:
•
•
•
•

At de efter en indkøringsperiode i Fase1 (0. – 2. kl) holder sig orienteret om informationer i forhold
til skolegangen.
At de dagligt tjekker SkoleIntra i forhold til lektier og opgaveaflevering
At de orienterer klasselæreren, hvis de varigt eller midlertidigt er forhindret i at benytte SkoleIntra.
At skoleIntra ikke erstatter mundtlige beskeder.

1 Det forventes af skolen (ledelse og medarbejdere):
•
•
•

•
•

At alle relevante oplysninger er tilgængelige på SkoleIntra
At ledelsen informerer om initiativer og ændringer, der gælder hele skolen
At medarbejdere tjekker SkoleIntra alle arbejdsdage og svarer tilbage på beskeder indenfor 2
arbejdsdage. Hvis svaret ikke kan gives inden for dette tidsrum, gøres der opmærksom på, hvornår
svar kan forventes
At alle lektier så vidt muligt synliggøres på SkoleIntra
At dag-til-dag-lektier kan ses på Intra ved udgangen af klassens sidste lektion.
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