Din guide til

ForældreIntra

Kom tættere
på skolen
Sådan logger du
ind i ForældreIntra
Du kommer ind i ForældreIntra eller ForældreIntra Mobil via en af disse webadresser,
hvor du udskifter ”www.skolensdomæne.dk” med adressen på skolens hjemmeside:
		
		

•
•

Computer: http://www.skolensdomænenavn.dk/fi
Mobil eller tablet: http://www.skolensdomænenavn.dk/m/fi

Du får udleveret et brugernavn og en førstegangskode
af skolen. Ved første indlogning skal du vælge et
personligt kodeord på mindst seks tegn uden æøå.
Fremover skal du benytte dette personlige kodeord.

Du kan med fordel gemme et bogmærke til ForældreIntra i din browser, hvis du benytter en computer.
På en mobiltelefon eller en tablet anbefales det, at du
opretter en genvej på enhedens hjemmeskærm.
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ForældreIntra

Kom godt
i gang...

ForældreIntra

Kom tættere
på skolen
ForældreIntra er en del af SkoleIntra
– skolens lukkede intranet

		

I ForældreIntra kan du:
• følge med i hvad der sker på dit barns skole
• kommunikere med skolens medarbejdere
			 og de andre forældre
• tilmelde dig arrangementer og møder

ForældreIntra findes i to udgaver til henholdsvis
computer og mobil/tablet

ForældreIntra på computer

ForældreIntra på Mobil/tablet

Computerversionen af ForældreIntra er mere omfattende end mobiludgaven.
Udseendet af ForældreIntra varierer fra skole til skole og fra klasse til klasse.

Mange funktioner i ForældreIntra kan nås direkte via links på forsiden.
Andre funktioner finder du via menuen. Mulighederne varierer
fra klasse til klasse alt efter lærernes til- og fravalg.

Mange funktioner i ForældreIntra kan nås direkte via links på forsiden. Andre funktioner finder
du via menuen. Mulighederne varierer fra klasse til klasse alt efter lærernes til- og fravalg.

Under menupunktet Kontakt  finder du kontaktoplysninger på skolens medarbejdere og på forældre
med børn i elevens klasse eller hold.
Under Indstillinger kan du foretage en række
til- og fravalg, som har betydning for dit brug af

ForældreIntra. Det gælder bl.a. beskyttelse af kontaktoplysninger, ønsker om papirkopi, ændring af
kodeord og opdatering af personoplysninger. Det
er også her, du kan indstille ’Advisering’, så du
modtager mail eller sms, når du får besked, når der
nyt til dig i ForældreIntra.

Faneblade
giver bl.a.
adgang til
dine børns
klasser.

Klik på dit
navn, hvis
du vil se,
hvad der er
registreret
om dig.

Menuen
giver
adgang
til alle
funktioner.
Menuen
udvider
sig, når du
klikker på
et punkt.

Forsidens
links er
genveje
til de mest
brugte
funktioner.
Et rødtflag
viser, at det
er noget,
som du
endnu ikke
har læst.

Når du går ind i ForældreIntra på en mobiltelefon eller tablet,
ser du et skærmbillede i stil med dette:

Uanset hvor du er i ForældreIntra
mobil, kan du bruge ”huset” for at
komme tilbage til denne side.

Hvis du har flere børn i skolen,
kan du skifte mellem børnene ved
at tappe på elevens navn og vælge
en anden elev.

På forsiden kan der være fire eller
seks genvejsknapper til de mest
brugte funktioner. På hver knap
vises, om der er noget nyt eller
ulæst. Skolen bestemmer genvejsknappernes antal og funktioner.

Den sidste genvejsknap er altid
Andet. Bruger du denne knap,
åbnes en liste over yderligere
funktioner.

Under genvejsknapperne vises de
nyeste opslag samt evt. påmindelser
om ulæste beskeder mm. Desuden
kan der være et billede eller et
slidshow.

Din adgang til
ForældreIntra:

Hjemmeside
Dit brugernavn
e

Førstegangskod

NB! På nogen skoler

ge NemID.

er det muligt at bru

