
Hvorfor er 
SMS-modulet 
smart?



I en tid, hvor folk har mere travlt en nogensinde og hvor det typiske kommunikationsværktøj er mobilen, er 
vores SMS-modul aktuelt som aldrig før. Den direkte kommunikation med forældre, lærere og elever er vigtig,
da skolerne kan spare en masse tid på en række administrative opgaver, og de kan føle sig bedre rustet til 
nødsituationer.

SMS-modulet kan bruges til: 

• Korte meddelelser til medarbejdere, elever og forældre  
• Kopi af beskeder som sms   
• Advisering til vikarer om skemaændringer  
• Advisering til bagvagter, hvis gårdvagten er forhindret  
• Påmindelser til forældre om samtaler og arrangementer  
• Kopi af kontaktbogsnoter til elever og forældre  
• Kopi af klasselogsnoter til elever og forældre  
• Loginoplysninger til ForældreIntra
• Katastrofer hvor lærer, elever og forældre skal have besked hurtigst muligt

For elever, forældre og lærere 

•     Korte beskeder til elever, lærere og forældre

I forbindelse med pludseligt opståede situationer, kan 
lærere hurtigt oprette beskeder og sende til elever og
forældre via SMS. Ledelsen kan ligeledes oprette 
beskeder, som kan være relevante for lærere, hvis der er 
ekstraordinært møde, og sende dem som SMS.

Som et ekstra plus kan skolen selv lave standard-
beskeder. Skolen kan lave et bibliotek af
skabeloner, f.eks. i forbindelse med for sen
eller manglende fremmøde af elever, glemt 
idrætstøj, aflysning af undervisning m.v.
Andre steder dannes indholdet automatisk.
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“Her på Lærkeskolen er vi meget 
glade for sms-modulet, vi benytter det 
meget til beskeder til vores vikarer, 
men også til lærerne i forbindelse 
med ændringer på deres skemaer. Vi 
benytter det også, hvis vi skal have en 
besked hurtigt ud til samtlige ansatte.”

Anja, Skolesekretær
Lærkeskolen

For lærer 

•     Advisering om vikarer om skemaændringer

På en skole sker der ofte pludselige skemaændringer, og 
i en travl hverdag med mange informationer er det svært 
at fange hver enkelt lærer og minde om skemaændringer. 
Dette klares hurtigt med SMS-modulet.

“Vi oplever ofte, at forældre ikke 
får tjekket Intra dagligt. Derfor er vi 
rigtig glade for SMS modulet, da det 
er nemt og hurtigt at sende korte 
vigtige beskeder, til både elever og 
forældre
- og de modtager beskeden med det 
samme.”

Helle, Sekretær
Ådalens Skole

For forældre 

•     Login-oplysninger til forældre
 
Skolen kan let sende login-oplysninger til nye forældre som SMS. 
Herved slipper skolen for at skulle udlevere login-oplysninger via 
andre kanaler.


