
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

itslearnings integration med SkoleIntra videreudvikles hele tiden. Ændringer 
af itslearning afspejles automatisk i SkoleIntra. Samtidig sikrer 
integrationen, at elever, lærere og forældre får en nem adgang fra den ene 
platform til den anden. I SkoleIntra har brugerne desuden en let og direkte 
adgang til informationer, fag og opgaver i itslearning. 
 
Her er en oversigt over, hvordan integrationen virker. 

Ét login til både  
SkoleIntra og itslearning 
 
Lærer, elever og forældre 
logger sig på én og samme 
gang ind på itslearning og 
SkoleIntra.  

itslearning med integration til SkoleIntra 
 

Elever  
Elever logger ind i SkoleIntra eller som de plejer i ElevIntra. Via 
its-ikonet kan de linke sig til itslearning, hvor de har overblik 
over bl.a. påmindelser, beskeder, kalender, opgaver og 
ændringer i fag. Herfra kan de klikke sig til et fag eller en 
opgave. Fra topmenuen kan de nemt linke sig direkte over i 
SkoleIntra igen.  
 
Skema: Fra oversigten i SkoleIntra kan eleverne linke sig 
direkte over til et fag i itslearning, hvor det på fagets forside i 
boksen Opgaver fremgår, hvilken opgave, en påmindelse i 
SkoleIntra gælder. Under menupunktet Skema finder eleverne 
deres fag i itslearning.  
 
Lektier: Eleverne kan fra lektieoversigten i SkoleIntra linke sig 
direkte over til en opgave i itslearning.  
 
Læringsmålsrapport og elevplaner: Fra SkoleIntra kan elever 
linke sig videre til Classic og derfra videre til deres egen 
læringsmålsrapport og elevplan i itslearning. Det sker via 
linket SI Classic. I Classic kan eleverne nu i deres elevplan 
benyttet linket Evalueringer: Gå til itslearning. 

 
Lærere 
Lærere logger ind i SkoleIntra som de plejer. Herfra er der 
nem adgang til itsearning ved at trykke på itslearning i 
topmenuen i Skoleintra. Ved hjælp af linket kommer man til 
ens egen Startside i itslearning, hvor man har et overblik over 
påmindelser, beskeder, kalenderen, opgavebesvarelser og 
ændringer i fag.  
Et klik på its-ikonet fører lærerne til forsiden af itslearning.  
 
Skema: Fra fagoversigten i SkoleIntra kan de linke sig direkte 
over til et af fagene i itslearning.  
 
 

På fagets forside kan de danne sig et overblik over aktiviteterne 
og linke sig videre til fx indkomne opgavebesvarelser. Under 
menupunktet Skema i SkoleIntra finder lærere deres fag i 
itslearning.  
 
Lektier: I SkoleIntras menupunkt Lektier findes en oversigt over, 
hvilke opgavebesvarelser der er kommet i itslearning. Fra 
oversigten i SkoleIntra kan læreren linke sig direkte over til de 
ønskede opgavebesvarelser i itslearning.  
 
Læringsmålsrapport og elevplaner: Lærere kan fra SkoleIntra 
linke sig videre til Classis og derfra til deres elevers 
læringsmålsrapporter i itslearning. Det sker via linket SI Classic. I 
Classic kan lærerne nu via elevkartoteket finde den elev, de 
ønsker at finde læringsmålsrapporten på. Når læreren har fundet 
elevens kort, åbner han elevens nuværende Elevplan i SkoleIntra. 
I elevplanen benytter han nu linket Evalueringer: Gå til 
itslearning. Læreren kommer nu til elevens læringsmålsrapport. 
Øverst i hvert fag findes en opsamling af, hvilke bedømmelser 
eleven har fået i faget.  
 

Forældre 
Forældre logger sig ind på ForældreIntra. Fra topmenuen kan et 
klik på linket its bringe forælderen til sit forældre-dashboard i 
itslearning. Forældre kan se deres barns profil, e-portefølje og 
fag, herunder rapporter, undervisningsplaner samt registreret 
fremmøde, adfærd og opgaver i fagene.  
 
Læringsmålsrapporter og elevplaner: Forældre kan fra SkoleIntra 
linke sig til deres barns elevplan. Derfra kan de via linket 
Evalueringer linke sig videre til læringsmålsrapporter i itslearning, 
hvor de også kan se hvilke bedømmelser, barnet har fået i faget. 
 
 
 
 

Nem adgang for elever, lærere og forældre  
– sådan virker integrationen 
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