
Fakta om SkoleIntra:

• SkoleIntra blev udviklet tilbage i 1999 af lærer til lærer. 
I dag er SkoleIntra et system, der henvender sig til alle, 
der har noget at gøre på en skole.

• SkoleIntra er skolernes platform for dialog, formidling af 
information og videndeling.  

•   Med SkoleIntra får lærere, administration, pædagoger, 
elever og forældre en samlet intranetløsning tilpasset 
grundskolernes behov.

• SkoleIntra er designet til at understøtte skolens 
hverdag og integration af it i undervisningen. Den 
enkelte bruger får adgang til netop de informationer, 
som skolen ønsker.
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SkoleIntra moduler Haslev Privatskole har:

• PersonaleIntra 

• ForældreIntra

• ElevIntra

• SkolePorten

• SMS-modul

• InfoKiosk
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“Efter jeg er startet som viceskoleleder, så har jeg taget endnu 
flere funktioner i brug og jeg synes ikke rigtig, jeg er nået et 
loft endnu i forhold til, hvad Intra kan. Jeg synes SkoleIntra er 
fundementalt vigtigt for vores virksomhed og er kun interesseret 
i at det består.”

Michael G. Koustrup, Pædagogisk Viceskoleleder

Hvorfor er SkoleIntra så vigtigt et redskab for jer?

Michael har siden 2012 arbejdet som lærer på Haslev 
Privatskole og de seneste to år været pædagogisk 
viceskoleleder. Michael synes, at SkoleIntra har været med til 
at gøre livet som lærer meget nemmere. Efter han er blevet 
viceskoleleder, er hans formål også at gøre Intra endnu mere 
overskueligt, så lærerne altid ved, hvor de skal finde de 

forskellige ting i Intra og de dermed kan bruge mere tid på 
deres hovedopgave, nemlig undervisningen.

”Jeg synes, at Intra gør det muligt, at man kan få 
dokumenteret alt fra start til slut. Dermed kan man også 
reagere i tide, i forhold til den enkelte situation, pågældende 
elev og dens forældre. Og jeg synes Intra er et fantastisk 
redskab til dette.”

Det gennemsnitlige login for 
elever i 2016 3.752 
Det gennemsnitlige login 
for personale i 2016 3.882 

Det gennemsnitlige 
login for forældre i 
2016

 19.500
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Det er vigtigt at have en strategi for brugen af 
SkoleIntra 

Efter Michael blev viceskoleleder, har han fået flere 
funktioner og afholder mange flere møder. I den 
konstellation har han opprioriteret visse ting og lagt en 
fælles strategi for, hvordan de på Haslev Privatskole bruger 
SkoleIntra. Det er netop strategien for brugen af SkoleIntra, 
der er med til at give en succesoplevelse.

På Haslev Privatskole har de følgende retningslinjer:

• Alle er forpligtede til at holde deres kalender opdateret, 
så man kan se, hvornår de er optaget og frie.

• Alle er forpligtede til at læse deres Intra-beskeder en 
gang i døgnet.

• Alle er forpligtede til at holde sig opdateret på 
opslagstarvlen.

• Alle er forpligtede til at læse deres Outlook Office365 
en gang i døgnet på arbejdsdage.

• Alle er forpligtede til, at ugeplaner er ude senest hver 
lørdag kl. 10.

• Har en forventning om, at alle bruger lektiedagbogen 
flittigt, det er dog ikke noget de er forpligtede til.

Michael fortæller, at dette er de simple retningslinjer, 
og at de har en aftale om, at alle deres møder og intern 
planlægning kører over Intra, og derfor er alle også 
interesseret i at opretholde disse forpligtigelser, da det gør 
det nemmere for dem alle.

 

“Jeg bruger stort set alle funktioner i SkoleIntra f.eks. 
beskeder, uddannelsesparathedsvurderingen og klasseloggen 
bruger vi rigtig meget – det er en fantastisk måde at kunne 
dokumentere sit arbejde på.

Det er især dokumentationen Michael hæfter sig ved, da 
det med Intra har gjort det meget nemmere, hvis en sags-
behandler f.eks. beder om journalen på en elev, så ligger alt i 
Intra og det er lige til at printe ud.

SkoleIntra har været med til at nedtone stress-
faktorer

“Inden Intra, så blev man f.eks. bombarderet, når man kom 
ned på lærerværelset og inden frikvarteret var ovre, så havde 
man 200 ting man skulle huske at få skrevet ned, når man kom 
hjem og var stresset til den næste time man skulle undervise i, 
fordi ens pause lige var blevet brugt på opdatering omkring div. 
elever. Hvilket bare var en rigtig stressende faktor, hvor nu med 
Intra kan man hurtig skrive det ind og så kan alle lærere se det 
derinde. 

Michael synes, at SkoleIntra har været med til at nedtone 
nogle af de stressfaktorer man har som lærer. Noget andet 
han også synes er rigtig godt ved Intra, og som hjælper 
lærerne er, at man selv kan tilpasse det til ens behov. For 
på den måde kan man synliggøre, hvilke funktioner man 
gerne vil have sit personale til at bruge og det gør også deres 
arbejdet med Intra nemmere og mere overskueligt.

 

 

“Jeg synes alting blev nemmere, da Intra kom. For nu kunne 
alle hurtigt gå ind og skrive til hinanden i Intra og spørge 
om de kunne mødes der og der, hvor det inden Intra kunne 
tage 10 lange og 10 brede, før man fik planlagt og aftalt et 
møde.  Senere hen kom planlægningsfunktionen, som gjorde 
det endnu nemmere, da vi nu i Intra kunne se, hvem er hvor 
på, hvilke tidspunkter og derudfra booke alle ind til et møde - 
sende det i en besked til alle og så er mødet i ens kalenderen. 
Det var virkelig en kæmpe forandring fra tidligere, i forhold 
til, hvor svært det var at arrangere et møde og få det hele 
koordineret.”

“Som lærer var der tidligere en masse store arbejdsbyrder, der 
besværliggjorde initiativ, engagement, fleksibilitet og hurtighed 
og der synes jeg, at Intra har været et rigtig godt redskab til at 
løse dette.” 

Michael G. Koustrup, Pædagogisk Viceskoleleder


