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Indledning  
Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de forskellige rutiner i forbindelse med afslutningen af 

skoleåret og starten af nyt skoleår i SkoleIntra. 

 

Klargøring til nyt skoleår  

Kommende 0.-klasser  
Det er muligt at importere kommende 0.-klasser i det eksisterende skoleår, så du kan benytte SkoleIntra til 

at kommunikere med forældrene til de nye elever allerede i løbet af foråret. Flere elevadministrative 

systemer giver mulighed for at eksportere kommende 0.-klasser som såkaldte stjerneklasser (*-klasser), så 

klasserne kan importeres i SkoleIntra. Normalt vil det være muligt at importere klasser, som har 1. august 

som startdato, klassetrin 0 (nul) og er en normalklasse. 

Team  
I forbindelse med det nye skoleår er det ofte nødvendigt at foretage nogle justeringer af personalets 

tilknytning til forskellige team. Så snart fagfordelingen er på plads, kan du tilpasse team til det kommende 

skoleår. Dette gøres under Databaser > Personale > Teammedlemmer. Selvom det er muligt at tilknytte 

medlemmer til team for næste skoleår, anbefaler vi, at du i stedet benytter muligheden for at kopiere de 

eksisterende medlemmer til det kommende skoleår og derefter flytter rundt på de enkelte medlemmer, 

hvis det er nødvendigt.  

I forbindelse med navngivning af team, vil vi anbefale, at du bruge nogle teamnavne, som kan bruges 

igennem flere år. Har du fx valgt at benytte klassebetegnelser i forbindelse med klasseteam, vil det 

medføre, at det er nødvendigt at ændre navnet fra år til år. I stedet kan du fx benytte ”Team2017A” for 

klasseteamet for den kommende 0A. Denne metode til navngivning kan også med fordel benyttes ved 

navngivning af lektiedagbøger. 

Oprettelse af nyt team 

 
Figur 1 Oprettelse af team 

Du kan oprette nye team ved at klikke på ikonet Tilføj. Bemærk, at det kun er muligt at oprette nye team i 

det nuværende skoleår. 

Massekopiering af team  
Linket Massekopier giver mulighed for at kopiere alle team til det kommende skoleår. 

 
Figur 2 Massekopiering af team 
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Hvis du har fulgt vores anbefaling ved navngivning af team, vil det ofte ikke være nødvendigt at foretage 

store ændringer i forbindelse med massekopiering af team. Det er dog muligt at kopiere medlemmerne af 

et team til et andet team, hvis det er nødvendigt – se figur 2.  

Kopiering af enkelt team  
Du kan også at kopiere et team ad gangen. Dette gør du ved at klikke på ikonet Kopier til næste skoleår ud 

for det enkelte team.  

 
Figur 3 Kopiering af et enkelt team 

Ved kopiering af et enkelt team er der også mulighed for at kopiere teammedlemmerne til et andet team.  

Tilpasning af teammedlemmer  
Når du har kopieret dine team til det kommende skoleår, er det ofte nødvendigt at tilføje eller fjerne 

medlemmer. Dette gør du ved at trykke på ikonet Rediger team for næste skoleår.  

 
Figur 4 Tilpasning af teammedlemmer 

Aktiviteter  
Det er muligt at oprette aktiviteter for det kommende skoleår under Koordination > Kalender. Hvis der skal 

tilknyttes klasser til aktiviteten, skal du benytte den nuværende klassebetegnelse, da kalenderaktiviteter 

rulles op i forbindelse med skiftet af skoleåret.  

Hvis du har overført team til det kommende skoleår, vil kalenderfunktionen tage hensyn til det, når du 

sætter team på aktiviteten. Det betyder, at det er teammedlemmerne for det kommende skoleår, som vil 

få besked om aktiviteter efter 1. august, hvis du sender besked til deltagerne i forbindelse med oprettelsen 

af aktiviteten.  

Skemaer  
Så snart skemaerne for det kommende skoleår er færdige, kan du importere dem til SkoleIntra. Hvis du 

importerer fra Tabulex TRIO eller KMD Educa Personale, vil SkoleIntra oprette de nødvendige 

skemaperioder for det kommende skoleår i forbindelse med importen. Hvis du derimod importerer fra et 

skemalægningsprogram fx fra Tabulex, skal du selv oprette skemaperioderne.  
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Dette gør du under Admin > Skemaer > Opret skemaperioder og tomme grundskemaer for alle uger.  

 
Figur 5 Oprettelse af skemaperioder for hele skoleåret 

Skemaperioderne vil være skjulte i Elev- og ForældreIntra. Det betyder, at du godt kan importere skemaer 

for det kommende skoleår, så medarbejderne har mulighed for at se skemaerne, inden de bliver 

offentliggjort i Elev- og ForældreIntra. Ønsker du at offentliggøre skemaperioderne gøres dette via Admin > 

Skemaer > Oversigt over Skemaperioder.  

Udveksling af elevdata mellem skoler  
Det er muligt at eksportere og importere elevdata fx elevplaner, klasselognoter og kontaktbogsnoter fra en 

skole til en anden skole under menuen Admin > Import/eksport > Udveksling af en elevs data mellem 

skoler. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at forældrene skal give tilladelse til, at data 

overføres fra skole til skole, og det er den afgivende skoles ansvar at indhente tilladelsen.  

 
Figur 6 Eksport af elevdata til anden skole 

Bemærk at det kun er muligt at eksportere elevdata for 40 elever om dagen.  
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Skift skoleår  
I SkoleIntra kan selve skiftet af skoleåret foregå på to måder – enten uden klasseoprulning eller med 

klasseoprulning. Skift af skoleåret uden klasseoprulning kan benyttes af fx efterskoler og daginstitutioner, 

hvor der ikke er behov for, at klasserne/stuerne rykker et trin op. Selve skiftet af skoleåret i SkoleIntra 

foregår under menuen Admin > Tilpasning > Skift til nyt skoleår.  

Skole uden klasseoprulning, fx visse ungdoms- og efterskoler  
Skift af skoleåret uden klasseoprulning er rimelig simpel.  

 
Figur 7 Skift af skoleår uden klasseoprulning 

Først vælges, at du vil foretage et skift af skoleår uden klasseoprulning – se figur 7.  

Når du trykker Næste, vil du blive bedt om at bekræfte, at du ikke har elever, som skal fortsætte i en ny 

klasse – se figur 8.  

 
Figur 8 Bekræftelse af at du ønsker at foretage et skift af skoleår uden klasseoprulning 

Efter tryk på Skift til skoleåret 2017/2018 vil skoleåret blive ændret til 2017/2018, og du vil få mulighed for 

at udskrive en huskeliste med gode råd til de øvrige ting, som du skal gøre, inden du er helt færdig med at 

skifte skoleåret – se figur 9.  

 
Figur 9 Skoleåret er skiftet og du kan udskrive huskelisten 

Under hele forløbet er det muligt at fortryde og gendanne tilbage til det gamle skoleår.  
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Skole med klasseoprulning  
Du skal vælge muligheden ”Skole med klasseoprulning”, hvis du har elever, som rykker et klassetrin op i det 

nye skoleår.  

 
Figur 10 Skole med klasseoprulning 

Når du har markeret ”Skole med klasseoprulning”, vælger du knappen Næste.  

Hvis du normalt ikke importerer elev- og forældreoplysninger fra et elevadministrativt system, men i stedet 

vedligeholder elev- og forældreoplysninger manuelt eller ved import af csv-filer/regneark, kan du vælge at 

basere oprulningen af klasser på de nuværende klassebetegnelser. Her er du så ikke afhængig af, at der 

ligger oplysninger klar fra de administrative systemer.  

 

Hvis du normalt importerer oplysninger om elever og forældre fra et administrativt system fx KMD Educa 

Elev, Tabulex TEA, Dansk Skoledata, EDB Brugsen osv., vil du først kunne foretage skiftet af skoleåret, når 

de administrative systemer har sendt data for det kommende skoleår. Den præcise dato for, hvornår data 

er klar vil blive udmeldt, når vi har modtaget dato fra Styrelsen for It og Læring. Såfremt der ikke ligger data 

for det kommende skoleår klar, vil du møde følgende advarsel og du bør afbryde skiftet af skoleåret. 

 
Figur 11 Advarsel om ikke oprullede importdata 

Selve skiftet af skoleåret og oprulningen af klasser består af tre trin, som du vil blive ledt igennem. Du har 

undervejs mulighed for at afbryde skiftet af skoleåret, hvis du støder på problemer.  
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Trin 1 – Klasser i det nye skoleår  
Først skal du angive de klasser, som du skal bruge i det nye skoleår. Hvis du normalt importerer elev- og 

forældreoplysninger fra et administrativt system, vil SkoleIntra hente klassebetegnelserne derfra. Hvis du 

derimod vedligeholder oplysningerne selv, fx ved import af en csv-fil, har du mulighed for at tage 

udgangspunkt i de nuværende klassebetegnelser ved at trykke på knappen Oprul nuværende 

klassebetegnelser.  

 
Figur 12 Liste over kommende klasser 

Du har mulighed for at ændre, tilføje og slette eventuelle klasser. Men det vil ofte ikke være nødvendigt, 

hvis klasserne er hentet fra det administrative system.  

Hvis du har behov for at ændre eller tilføje klasse, skal du være opmærksom på, at de skal være mindst tre 

tegn fx 03A. Derudover anbefaler vi, at du undgår at benytte specialtegn og mellemrum i 

klassebetegnelserne.  

Du kan også vælge at nulstille listen ved at trykke på ”Nulstil nedenstående liste” og hente  

klassebetegnelserne igen – enten fra det administrative system ved at trykke ”Hent klassebetegnelser fra 

central server” eller ved at hente de nuværende klassebetegnelser fra SkoleIntra.  

Når du er tilfreds med listen over klassebetegnelserne for det nye skoleår, vælger du knappen Næste.  

Trin 2 – Hvad skal der ske med de nuværende klasser  
I Trin 2 skal du vælge, hvordan de nuværende klasser skal oprulles til de nye klasser. Der er følgende fire 

muligheder: ”Oprulles til”, ”Sammenlægges til”, ”Deles til” og ”Nedlægges”. 
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SkoleIntra har lavet et kvalificeret forslag til klasseoprulningen. 

 
Figur 13 Her skal du angive, hvad der skal sker med de nuværende klasser 

Det vil fx sige, at 01A bliver oprullet til 02A, 02A bliver oprullet til 03A og så videre. Hvis SkoleIntra ikke har 

noget forslag til, hvad der skal ske med en klasse, vil du se en markering ud for klassen, som betyder, at du 

skal være opmærksom på, hvad der skal ske med klassen.  

 
Figur 14 Markering af klasser, som du skal være opmærksom på 

Der kan være tale om klasser, som skal deles, sammenlægges eller nedlægges.  

Deling af klasser  

Hvis du har en klasse, som skal deles til to nye klasser i det nye skoleår, skal du klikke på det lille redigerikon 

ud for klassen.  

 
Figur 15 Deling af klasser 

I følgende eksempel skal klassen *WEB deles til 00A og 00B.  
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Først vælges ”Deles til” og derefter markeres de klasser, som *WEB skal deles til. Slut af med at trykke på 

knappen OK.  

 
Figur 16 *WEB deles til 00A og 00B 

Derefter kan du vælge, hvad du ønsker, der skal ske med *WEBs dokument- og billederarkiverne i 

Forældre- og ElevIntra ved at trykke på redigerikonet til højre for ”Tilknyttes …”.  

 
Figur 17 Tilknytning af arkiver 

Du kan vælge, om arkiverne skal tilknyttes både 00A og 00B, slettes eller arkiveres i PersonaleIntra 

dokumentarkiv.  

 
Figur 18 Valg af klasser, hvor arkiverne skal tilknyttes 

Sammenlægning af klasser  

Når du skal sammenlægge klasser, skal du vælge redigerikonet ud for de klasser, som du ønsker at 

sammenlægge. I dette eksempel skal klasserne 08A og 08B sammenlægges til 09X.  

 
Figur 19 Valg af klasse, som skal sammenlægges 
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Der åbner nu et nyt vindue, hvor du skal vælge ”Sammenlægges til”, vælg 09X. 

 
Figur 20 Sammenlægning af klasser 

Det samme gør du for klassen 08B.  

 

Ligesom ved deling af klasser har du mulighed for at tilknytte arkiverne i Elev- og ForældreIntra til klasserne 

i det nye skoleår. Dette gør du ved at klikke på redigerikonet til højre for ”Tilknyttes til…”.  

Der åbner nu et nyt vindue, hvor du tilknytter 08As arkiver til 09X. Det samme skal du gøre for klassen 08B.  

 
Figur 21 Vælg klasse, som arkiverne skal tilknyttes 

Du har også mulighed for at gemme klassernes arkiver i PersonaleIntras dokumentarkiv eller slette 

arkiverne.  

Udgående klasser  

Du har selvfølgelig også nogle klasser, som ikke fortsætter i det nye skoleår. Der kan være tale om 

afgangsklasser, hvor eleverne skal videre til et 10.-klasses center, eller 7.-klasses elever, hvor eleverne skal 

videre til overbygningsskolen. Disse klasser kan du ofte vælge at nedlægge. Dette gør du ved at trykke på 

ikonet ud for klassen og vælge ”Nedlægges”.  

 
Figur 22 Nedlæggelse af klasse 
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Det vigtigste ved nedlæggelse af en klasse er at bestemme sig for, hvad der skal ske med klassens arkiver i 

Elev- og ForældreIntra. Dette gør du ved at klikke på redigerikonet ud for ”Tilknyttes…”.  

 
Figur 23 Arkivering af klassens arkiver 

Når du har valgt, hvad der skal ske med dine nuværende klasser, er du klar til at gennemføre selve 

klasseoprulningen. Dette gør det ved at klikke på Udfør. Der vil nu komme en dialogboks, hvor du vil blive 

bedt om at bekræfte, at du ønsker at foretage klasseoprulningen. Når du har bekræftet, at du vil 

gennemføre klasseoprulningen, går SkoleIntra i gang med at oprulle dine klasser. Denne oprulning kan godt 

tage noget tid, så du skal være lidt tålmodig.  

Trin 3 – Status over klasseoprulning  
Når klasseoprulningen er gennemført, vil du i Trin 3 se en status over klasseoprulningen. Du har adgang til 

en detaljeret log over oprulningen og du kan udskrive en huskeliste med de øvrige opgaver, der er i 

forbindelse med skift af skoleåret i SkoleIntra. Det er altid en god ide at kontrollere, om klasseoprulningen 

er gået godt fx ved at tjekke, om arkiverne nu er kopieret korrekt i forbindelse med sammenlægning eller 

deling af klasser.  

 
Figur 24 Status over klasseoprulning 
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Hvis loggen viser fejl, eller du opdager fejl ved det manuelle tjek, skal du ”rulle” skoleåret tilbage ved at gå 

ind i menuen Admin > Tilpasning > Skift til nyt skoleår og vælge Gendan skoleåret...  

 
Figur 25 Gendannelse af skoleåret 

Hvis du bliver ved med at få fejl i forbindelse med skift til nyt skoleår, bør du kontakte supporten ved at 

sende en mail til support.skoleintra@itslearning.com.  
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Import af data for kommende skoleår  

Elev- og forældredata  
Når du har skiftet skoleåret i SkoleIntra og kontrolleret, om alt ser fornuftigt ud, er du klar til at importere 

elev- og forældreoplysninger for det kommende skoleår. Dette foregår som normalt under menuen Admin 

> Import/eksport > Elev- og forældreoplysninger > Importer oplysninger om elever og forældre fra...  

Når importen er gennemført, er det ekstra vigtigt at kontrollere, om data nu er importeret som forventet. 

Det vil sige, at du skal gå ind under Databaser > Elever > Elevkartotek og tjekke, om eleverne er placeret i 

de rigtige klasser. Vær især opmærksom i forbindelse med klassedeling og -sammenlægning.  

 

Tilpasning og oprydning  

Afdelinger m.m.  
I forbindelse med klargøringen til det nye skoleår kan det være, at der skal ændres på medarbejdernes og 

klassernes afdelingstilknytning. Dette gør du under menuen Admin > Tilpasning > Afdelinger.  

 
Figur 26 Afdelingsoversigten 

Du kan ændre afdelingstilknytningen for en klasse eller en medarbejder ved at klikke dig ind på den enkelte 

afdeling og vælge ”Tilknyttede klasser” eller ”Afdelingsteam”.  

 
Figur 27 Afdelingstilknytning 

Ligeledes kan der være behov for at tilpasse start- og sluttiderne i skemaerne og booking. Dette kan du 

gøre under Admin > Tilpasning > Start- og sluttider for skema og booking for afdelinger. Hvis din skole 

benytter gårdvagtsmodul, kan det også være, at du skal tilpasse gårdvagterne for det nye skoleår.  

Adgang til beskyttede elevdata  
I forbindelse med det nye skoleår kan der også være behov for at ændre rettighederne til beskyttet 

elevdata – dvs. adgang til elevplaner, kontaktbøger og klasselogs.  
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Du skal derfor gå ind under Admin > Adgang > Beskyttede elevdata. Her kan du vælge at tildele adgang ud 

fra skemaet eller manuelt.  

 
Figur 28 Tildeling af adgang til beskyttede elevdata 

Du kan læse mere om adgang til beskyttede elevdata her:  

http://solvej.skoleintra.dk/solvej/VisVejledning.asp?Artikel=Adgangskoder&Bogmaerke=Elevdata&Version 

=5.13.1&Modul=LI#Elevdata   

Adgang til lektiedagbøger  
Der kan være behov for at ændre adgang til lektiedagbøgerne. Der kan være kommet nye medarbejdere til, 

som skal have adgang, og der kan være medarbejdere, som ikke længere skal have adgang.  

Du tilpasser adgang til lektiedagbøgerne under Samarbejde > Dagbøger ved at klikke på ikonet Egenskaber.  

 
Figur 29 Redigering af egenskaber på lektiedagbog 

Du kan nu tilknytte nye medarbejdere og fjerne medarbejdere, som ikke længere skal have adgang.  

 
Figur 30 Tilknyt nye medarbejdere til en lektiedagbog 

Rettigheder  
Hvis du har medarbejdere, som har fået nye arbejdsområder fx nye vikardækkere osv., skal du sørge for, at 

de har de rigtige rettigheder under Admin > Adgang > Brugernes koder og rettigheder.  

http://solvej.skoleintra.dk/solvej/VisVejledning.asp?Artikel=Adgangskoder&Bogmaerke=Elevdata&Version=5.13.1&Modul=LI#Elevdata
http://solvej.skoleintra.dk/solvej/VisVejledning.asp?Artikel=Adgangskoder&Bogmaerke=Elevdata&Version=5.13.1&Modul=LI#Elevdata
http://solvej.skoleintra.dk/solvej/VisVejledning.asp?Artikel=Adgangskoder&Bogmaerke=Elevdata&Version=5.13.1&Modul=LI#Elevdata


Side 16 

itslearning A/S  

8230 Åbyhøj, Danmark  

Du kan læse mere om tildeling af rettigheder på følgende link:  

http://solvej.skoleintra.dk/solvej/VisVejledning.asp?Artikel=Adgangskoder&Bogmaerke=Rettigheder&Versi 

on=5.13.1&Modul=LI#Rettigheder.  

Oprydning  
Til sidst er der kun tilbage at rydde op i gamle data i dit SkoleIntra. Dette har du forskellige værktøjer til 

under Admin > Tilpasning.  

Fjerne gamle data  
Du kan fjerne gamle reservationer, opslag, aktiviteter m.m. ved at markere, hvad du gerne vil have slettet 

og angive en dato.  

 
Figur 31 Fjern gamle data 

Du kan slette gamle nyheder, som ikke længere er aktuelle ved at vælge en dato, hvor alle nyheder før 

denne dato vil blive slettet.  

 
Figur 32 Slet gamle nyheder 

 

Du kan slette gamle dokumenter og billeder ved at angive et datointerval. Dette kan være en god ide for at 

spare plads på filserveren.  

 
Figur 33  Fjerne gamle dokumenter og billeder 

http://solvej.skoleintra.dk/solvej/VisVejledning.asp?Artikel=Adgangskoder&Bogmaerke=Rettigheder&Version=5.13.1&Modul=LI#Rettigheder
http://solvej.skoleintra.dk/solvej/VisVejledning.asp?Artikel=Adgangskoder&Bogmaerke=Rettigheder&Version=5.13.1&Modul=LI#Rettigheder
http://solvej.skoleintra.dk/solvej/VisVejledning.asp?Artikel=Adgangskoder&Bogmaerke=Rettigheder&Version=5.13.1&Modul=LI#Rettigheder
http://solvej.skoleintra.dk/solvej/VisVejledning.asp?Artikel=Adgangskoder&Bogmaerke=Rettigheder&Version=5.13.1&Modul=LI#Rettigheder
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SkoleIntra vil søge arkiverne igennem, og du vil få præsenteret en liste over alle de dokumenter og billeder, 

som ligger i det angivne datointerval. Du kan herefter vælge de filer, som du ønsker at slette.  

Slet gamle skemaperioder  
Under Admin > Skemaer > Oversigt over skemaperioder. Opret, ret og slet skemaperioder kan du vælge at 

slette gamle skemaperioder. Det vil gøre arbejdet med skemaerne i SkoleIntra mere overskueligt.  

 
Figur 34 Slet gamle skemaperioder 

 

Vejledning og support  
Der er flere muligheder for at få mere vejledning eller hjælp, hvis du har behov for det:  

Denne guide samt video-instruktioner ligger direkte i SkoleIntra under Admin > Tilpasning > Skift til nyt 

skoleår  

Kontakt SkoleIntra Support – se kontaktoplysninger på www.itslearning.dk 

http://www.itslearning.dk/kontakt

