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En fremtidssikret platform 

SkoleIntra er en effektiv og pålidelig samarbejds-
platform med hundredtusinder af brugere hver 
dag. Vi udvikler løbende SkoleIntra for at sikre, at 
det kan forblive skolernes foretrukne platform for 
kommunikation og planlægning. 

SkoleIntra er skolernes platform for dialog, 
formidling af information og vidensdeling. Med 
SkoleIntra får lærere, administration, pædagoger, 
elever og forældre en samlet intranetløsning
tilpasset grundskolernes behov.

Én samlet løsning fra 0-16 år

SkoleIntra er designet til at understøtte skolens 
hverdag og integration af it i undervisningen. 
SkoleIntra består af flere dele, som hver især løser 
skolens eller institutionens behov for kommunika-
tion og samarbejde. SkoleIntra kan også bruges på 
institutionsområdet og sikrer dermed en glidende 
overgang i samarbejdet på hele 0-16-årsområdet. 

Få adgang til dine andre 
systemer via SkoleIntra

SkoleIntra har integrationer til størstedelen af de 
systemer, der anvendes i den danske skoleverden. 
Integrationerne gør det nemt for brugerne at 
finde relevante ressourcer og sikrer, at data er
tilgængelige for de forskellige systemer og 
personer på en sikker måde.

Med integrationen til itslearning kan I nemt udvide 
jeres SkoleIntra-løsning med en læringsplatform, 
hvor brugerne får adgang til data på tværs af 
systemerne.



PersonaleIntra
I PersonaleIntra ligger informationerne kun ét 
sted – og det er nemt at styre, hvem der har 
adgang til hvad. PersonaleIntra er et lukket forum, 
hvor skolens personale har adgang til vigtige 
oplysninger og værktøjer. 

ElevIntra
Med ElevIntra får eleverne deres personlige 
indgang til skolen. Her har de mulighed for at 
holde styr på deres daglige aktiviteter, og de har 
mulighed for at kommunikere med deres lærere.

ForældreIntra
ForældreIntra er et lukket område for forældre til 
elever på skolen, hvor forældrene kan følge godt 
med i elevernes hverdag. Her foregår kommunikation 
mellem skole og hjem – enten via hjemmesiden 
eller via ForældreIntras app. 

www.itslearning.dk

Fællesnettet 
FællesNettet er en kommunal overbygning til 
skolernes SkoleIntra-løsninger, der giver lærerne 
og forvaltningen mulighed for at kommunikere på 
tværs af skolerne. 

SkolePorten
SkolePorten er en fleksibel og nem hjemme-
sideløsning til skoler. Indholdet dannes ud fra 
bl.a. SkoleIntras databaser.

SkoleIntra til førskoleområdet
SkoleIntra til førskoleområdet gør det nemt for 
pædagoger og lærere at samarbejde. Ved skole-
start følger alle notater om det enkelte barn med 
videre.

SkoleIntras moduler



Hvorfor SkoleIntra?
SkoleIntra er en velkendt og bredt anvendt platform, 
der indeholder alle de værktøjer en skole eller 
institution har brug for. SkoleIntra er i konstant 
udvikling og i kontakt med brugerne for at sikre et 
brugervenligt system med de helt rigtige værktøjer.

SkoleIntras mange integrationer gør dagligdagen 
nemmere for brugerne. SkoleIntra er omdrejnings-
punktet, og alle ved, at alt kan findes i SkoleIntra. 
SkoleIntra kan tilpasses de enkelte institutioners 
behov og anvendes derfor på en lang række 
forskelligartede skoler og institutionstyper.

Hvem kan bruge 
SkoleIntra?
• Folkeskoler, privatskoler og efterskoler
• Daginstitutioner: vuggestuer, dagplejere,  
 børnehaver
• Behandlings- og opholdshjem
• Kommuner

Vil du vide mere...?
Kontakt itslearning og få en snak om, 
hvordan I får mest ud af SkoleIntra. 

www.itslearning.dk
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Det siger andre...
”SkoleIntra er fundamentet for hele dagligdagen på 
skolen. Det er skelettet, som skolen er bygget op 
omkring. Samtidig er det dynamisk, og det frigør 
ledelsesressourcer til andet arbejde.”
Nikolaj Vang, viceskoleleder, Anna Trolles Skole

”Når man har lært systemet, er det nemt at 
overskue det. Det er en fordel, at man kan dele 
institutionen i forskellige afdelinger. Jeg synes, 
den fælles kalender er dejlig!”
Caroline Abate
Systemadministrator, Feldborg Frie Børneunivers

“


