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Releasedato: 3. august 2016  

SkoleIntra version 1.11.0 

Nyheder 
Forældre har kun én brugergrænseflade til ForældreIntra 

Brugergrænsefladen Classic for ForældreIntra vil ikke længere være tilgængelig for 
forældre. Forældrene vil nu altid logge på Nyt SkoleIntra i stedet for Classic. Linket til 
Classic er fjernet.  

Læs mere her:  
http://www.itslearning.dk/vigtig-information-et-samlet-foraeldreintra-fra-august-2016 

 
 

  

http://www.itslearning.dk/vigtig-information-et-samlet-foraeldreintra-fra-august-2016
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Ny forside og opdateret menu i ForældreIntra giver hurtigere adgang til de mest 
brugte funktioner 

Baggrund 

Af brugerundersøgelser kan vi se, at 80% af alle logins handler om at finde information om 
nyheder, opslag, beskeder, ugeplaner og lektier. Vi har ombygget forsiden for at gøre det 
nemmere for SkoleIntra-brugere (forældre, elever og medarbejdere) hurtigt at blive 
opdateret på nyheder samt at samarbejde og kommunikere.  

Beskrivelse 

Den første tydelige forandring er den nye forside: 

 

‘Seneste nyt’ vises midt på siden og viser alle opslag og nyheder fra relevante kanaler, fx 
dine (eller dit barns) klasse, hold, SFO samt nyheder fra skolen. Kommentarfunktionen er 
en vigtig del af god dialog og kommunikation mellem relevante parter, som vil minimere 
’Svar alle’-situationen, der kan opstå ved brugen af meddelelser. 

På højre side vises påmindelser og relevante ugeplaner og lektier for klassen, hold og SFO. 
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Navigationsmenuen er også blevet opdateret. Den vigtigste ændring er, at menupunkter 
relateret til den person, der er logget ind og som linker til andre systemer, nu findes i 
højremenuen. Højremenuen indeholder nu: 

• Link til dine børns klasser 
• Indstillinger 
• Link til skolebestyrelsesmodulet 
• Link til itslearning 
• Link til SkoleIntra Classic (for elever og medarbejdere) 
• Skift visning for medarbejdere for at se en klasse som forældre 
• Log ud 

 

 

Vi har også omorganiseret nogen af punkterne i venstremenuen. De mest anvendte 
funktioner er placeret i toppen og ’Ugeplan’ og ’Lektier’ er slået sammen til ét menupunkt. 
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Vi har introduceret en genvejsmenu i toppen, når systemet bruges fra en mobiltelefon. 
Forældre og elever har adgang til skema, beskeder og ugeplaner, mens medarbejdere har 
skema og beskeder.  
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For medarbejdere: Vær opmærksom på at forældre nu har et kombineret menupunkt for 
’Ugeplan’ og ’Lektier’. Her finder forældre både ugeplaner og lektiedagbøger. Dagbøger, 
som ikke er lektier, vil ligge i menuen ved siden af ugeplaner og lektier. Medarbejdere og 
elever har samme brugergrænseflade som tidligere. 
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Lærere kan nu få adgang til ForældreIntra som en forælder for deres klasse 

Baggrund 

Traditionelt set har medarbejdere været i stand til at logge på ForældreIntra for at se, 
hvordan ForældreIntra ser ud for forældre. Dette er meget nyttigt, da det tjener to formål: 

a) medarbejdere kan hurtigt hjælpe forældre, hvis de har spørgsmål om ForældreIntra 
og 

b) medarbejdere kan have tillid til, at de oplysninger, de giver forældre, kan findes i 
ForældreIntra.  

Beskrivelse 

En ny mulighed, Skift visning, er nu tilgængelig i menuen øverst til højre. Her kan 
medarbejderen vælge, hvilken klasse de ønsker at se ForældreIntra som.  
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Medarbejdere kan derefter vælge hvilken klasse, de ønsker at se. 
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Medarbejderen kan nu se, hvordan ForældreIntra ser ud for forældre: 

 

Selvfølgelig vil medarbejderen ikke have adgang til personlige data såsom meddelelser, 
kontaktbog osv. Medarbejderen vil være i stand til at se, hvad en forælder eventuelt kan 
lave (fx skrive et opslag og oploade et billede), men disse muligheder vil blive deaktiveret 
for medarbejderen. Det er dog nyttigt for medarbejderen at se, hvilke muligheder 
forældrene har.  

PersonaleIntra/LærerIntra Classic (CSI) er også opdateret til at bruge dette link. 
Medarbejdere i CSI skal gå via: Admin > ForældreIntra > Tjek ForældreIntra som 
medarbejder og vil nu blive logget automatisk ind på Nyt ForældreIntra. 
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Et nyt menupunkt – Links, som nu indeholder alle integrationer og genveje  

Forældre har adgang til en ny side kaldet links, som indeholder:  

 Alle tredjepartsintegrationer (webservices), der er stillet til rådighed for forældre  
 Genveje til klassen 
 Genvej til skolen  

 

 

SFO vises nu i menuen til venstre, hvis dit barn er indskrevet i en SFO 

SFO-funktionen opfører sig en lille smule anderledes i Nyt SkoleIntra end i Classic. SFO-
menuerne og -funktionerne vil være tilgængelige, når dit barn er indskrevet i SFO.  

• Opslag fra SFO’en vil blive vist på forsiden 
• Ugeplaner fra SFO’en vil blive vist på forsiden og under ugeplanen i Ugeplan og 

Lektier 
• Dokumenter relateret til SFO til være tilgængelige under Dokumenter 
• Fotoalbum fra SFO findes under Billeder 
• Links til andre tjenester vises i Links-menuen 
• Et link til SFO’en vises i menuen. Linket åbner den klassiske forside for SFO’en. 
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Indstillinger for e-mail-abonnementer og mulighed for at modtage papirkopier er 
nu tilgængelige i menuen Indstillinger i ForældreIntra 

Forældre har nu mulighed for at ændre deres e-mail-abonnementer i menuen Indstillinger: 

 

Bemærk, at "påmindelses pop op-login" er blevet fjernet i Nyt SkoleIntra (NSI). 

De kan også vælge at modtage papirkopier af vigtige oplysninger:  
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Oplysninger om et barns hold er nu tilgængelige i SkoleIntra 
 
Forældre får information om deres barns hold samme sted som andre oplysninger. De har 
ikke længere adgang til et separat faneblad for hvert hold, men alle oplysninger er 
tilgængelige i samlet form, så de ikke aktivt selv behøver at finde informationen forskellige 
steder:  
 

• Opslag fra et hold vises nu på forsiden 
• Ugeplaner for et hold vises nu på forsiden og under menuen Ugeplan & Lektier  
• Lektier for et hold vises nu på forsiden og under menuerne Ugeplaner og Lektier 
• Fotoalbum for et hold er nu tilgængelig i menuen Foto 

 

Mindre ændringer  

• Forældre kan nu se forældrerepræsentanterne i klassens forældreråd 
• Forældre kan nu se, hvem der er kontaktforældre i forhold til skolebestyrelsen  
• Forældre, der er registreret som kontaktforældre for klassen, har nu 

dokumentarkivet for kontaktforældre, der er til rådighed under Dokumenter 
• Kontaktbogen er forbedret og lettere at arbejde med 
• Brugerne kan nu omdøbe billeder og album 
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