
FAQ – Værd at vide om nyt ForældreIntra  

En række af funktionerne i Classic findes ikke i det nye ForældreIntra. Vi har lavet en FAQ med forklaringer 

og forslag til, hvilke andre muligheder der findes for at løse det behov du har. Følgende funktioner findes 
ikke i Det nye ForældreIntra: 

 Brugerdefinerede menupunkter  

 Mulighed for at ændre layout af ForældreIntra 

 Sammensætning af egen forside for den enkelte klasse på ForældreIntra 

 Debatforum 

 Lærerens blog 

 Elevproduktioner vises ikke længere i ForældreIntra 

 Skabelonbaseret ugeplan 

Herunder kan du læse forklaringer og løsningsforslag, hvis du er berørt af nedlæggelse af nogle af 
funktionerne.  

Kan jeg få adgang til ForældreIntra som lærer eller administrator? 

Når du er i det nye SkoleIntra kan du vælge at se ForældreIntra for en klasse. Du kan fx vælge at se 

ForældreIntra for 4.a hvis du er lærer for dem. På den måde kan du se, hvordan opslag, ugeplan mv. ser ud 
for forældrene.  

Funktionen er også nyttig, hvis du har brug for at hjælpe/supportere dine forældre. 



 

 

 

Nedlagte funktioner 

Brugerdefinerede menupunkter  
Du kan ikke længere lave ekstra menupunkter til menuen i ForældreIntra.  

Du kan fortsat vælge at skjule menupunkter, som din skole ikke bruger.  

Hvad gør jeg så? 

Du kan stadig oprette links og give dem en titel til dine forældre.  

 



 I ForældreIntra har vi samlet alle integrationer og links under menupunktet links:  

 

Integrationer aktiveres i PersonaleIntra under Admin > Tilpasning > Webtjenester.  
 
Links for klassen er de genveje, som hidtil er blevet vist på klassens forside. Vedligeholdelse af links for 
klassen vil fortsat ske under Admin > ForældreIntra > Tilpas forside > Genveje.  
 

Links for hele skolen er de brugerdefinerede menupunkter, som skolens administrator har oprettet under 

Admin > ForældreIntra > ForældreIntras menu. 

Hvorfor er det lavet sådan? 

For at give forældrene en mere brugervenlig oplevelse, har vi valgt at styre menupunkterne mere stramt i 
det nye ForældreIntra. 

 

Mulighed for at ændre layout af ForældreIntra 

Det nye ForældreIntra er grønt ligesom resten af det nye SkoleIntra. Du kan ikke længere vælge farve og 
layout, når det gælder ForældreIntra. 

Hvad gør jeg så? 

Her gør du ikke noget. Vi har lavet designet og layoutet for dig. Betragt det som en opgave mindre til dig! 

 

Hvorfor er det lavet sådan? 

Vi har et stærkt fokus på at levere en brugervenlig løsning som imødekommer mange behov. Der er mange 

hensyn at tage i et design fx læsbarhed og overskuelighed. For at en bruger kan genkende og bruge et 

system er det nødvendigt, at det ikke findes i for mange varianter. Derfor har vi lagt os fast på et nyt og 
mere tidssvarende design, som vi løbende raffinerer og opdaterer i tæt samråd med vores brugere.  

 



Sammensætning af egen forside for den enkelte klasse på ForældreIntra 

Det er ikke længere muligt for dig at sammensætte forsiden for din klasses forældre. Dette har vi fjernet for 

at gøre det enklere for forældrene at finde rundt i ForældreIntra. Med de skiftende forsider var forældrene 
ofte udfordrede når de forsøgte at finde frem til det relevante indhold. 

Hvad gør jeg så? 

Det er stadig muligt for dig, som administrator, at fjerne menupunkter, som I ikke bruger i din klasse. Hvis I 

fx ikke bruger ’Ugeplan’ kan denne deaktiveres. Vi anbefaler, at I venter med at lave ændringer til august. 

 

 

Hvorfor er det lavet sådan? 

Vi arbejder løbende på at gøre det let for forældre at holde sig opdateret om nyt i ForældreIntra. Gennem 

forskellige brugerundersøgelser har vi undersøgt hvilket indhold forældre oftest søger, og dette indhold 

forsøger vi at gøre lettere tilgængeligt direkte på forsiden. Den nye forside giver et bedre overblik over de 
seneste nyheder og opslag og giver lettere adgang til ugeplaner og lektier.  

 

 

 

 



Debatforum 

Debatforummet fra Classic har vi ikke videreført i det nye ForældreIntra. Du kan derfor ikke oprette en 

debat i Classic og dele den med forældrene. 

Hvad gør jeg så? 

Du opretter i stedet et opslag. Når du opretter opslaget, skal du vælge at aktivere kommentarfelt 

funktionen. 

 
På den måde kan forældrene kommentere og debattere dit opslag / debatoplæg.  

Hvorfor er det lavet sådan? 

Den trådede debatform, som findes i Classic er i dag erstattet af muligheden for at kommentere og 

debattere via kommentarfelter. Dette findes både på moderne digitale nyhedsmedier og sociale medier 

som Facebook. I SkoleIntra ønsker vi at møde brugerne med velkendte og tidssvarende funktioner.    

 

 

Lærerens blog 
Lærerens blog vil ikke længere være synlig i ForældreIntra.  

Hvad gør jeg så? 

Vi anbefaler, at du bruger opslag til at kommunikere med forældrene i din klasse. 



Hvorfor er det lavet sådan? 

I arbejdet med at forenkle brugergrænsefladen for forældrene har vi valgt at ikke videreføre lærerens blog. 

Forældrene klager generelt over, at der er for mange funktioner og steder man skal tjekke op på. Vi ønsker 
at samle kommunikationen på færre funktioner for at gøre det lettere at overskue indholdet. 

 

 

Elevproduktioner vises ikke længere i ForældreIntra 
De ting som dine elever producerer i ElevIntra vil ikke længere blive vist i ForældreIntra.  

”Læsekontrakten” bevares, da dette er en funktion rigtigt mange lærere og elever er glade for at bruge.  

Alle værktøjerne til elevproduktioner findes stadig i Classic (for lærere og elever) men de er ikke længere 
synlige i ForældreIntra. 

Liste over ting elevproduktioner, som ikke vises i det nye ForældreIntra: 

 Vis præsentationsmapper 

 Vis webaviser 

 Vis elevernes websider 

 Vis fællesdokumenter 

 Vis spørgeskemaundersøgelser 

 Vis galleri 

 Vis elevernes blogs 

 Vis elevernes billeder 

 Vis bogkassen 

 

Hvad gør jeg så? 
Du kan stadig anvende funktionerne, men eleverne må vise produktionerne til forældrene via ElevIntra.  

Hvorfor er det lavet sådan? 

På sigt ser vi en tendens til at denne type arbejde flytter over i de læringsplatforme, som skolerne tager i 

anvendelse nu. Vi vil gerne holde fokus i SkoleIntra på at være en samarbejdsplatform og vælger derfor at 

fokusere på vores kerneområde.   

 

Skabelonbaseret ugeplan 

Skabelonbaserede ugeplaner bliver ikke altid vist korrekt på mindre skærme som fx mobiltelefoner. Vi 

anbefaler derfor, at man kun bruger formularbaserede ugeplaner, så alle forældre kan se ugeplanen. 

Her kan du se, hvordan du vælger den rigtige ugeplan: http://www.itslearning.dk/saadan-faar-du-mest-ud-
af-ugeplansvaerktoejet  

Hvorfor er det lavet sådan? 

Mange forældre tjekker deres ForældreIntra via mobiltelefonen eller i appen. Når de gør det, kan de ikke se 

ugeplanen, hvis den er lavet som skabelon.  

 

http://www.itslearning.dk/saadan-faar-du-mest-ud-af-ugeplansvaerktoejet
http://www.itslearning.dk/saadan-faar-du-mest-ud-af-ugeplansvaerktoejet

