
           Politik for kommunikationen 

mellem skole og hjem 

SkoleIntra er den elektroniske informations- og kommunikationsplatform som skolen har 

valgt at anvende til samarbejdet mellem forældre, lærere og elever. 

En del af SkoleIntra hedder ForældreIntra. ForældreIntra er tilgængelig for alle skolens forældre, 

idet alle familier SKAL være tilmeldt systemet. 
 

Kommunikation mellem skole og hjem  

 Al kommunikation mellem skole og hjem foregår som udgangspunkt via ForældreIntra. 

Skolen har valgt denne platform, fordi alle familier er tilkoblet systemet og for at have al 

kommunikation samlet et sted. Desuden fordi systemet har en høj grad af sikkerhed. 

 Systemet, skal bruges til kommunikation mellem skole og hjem samt med skolens ansatte. 

Desuden til samarbejdet klassens forældre imellem. 

 Det er vigtigt for personalets trivsel og privatliv, at forældre ikke kontakter personalet via 

SMS med mindre andet er aftalt 

 Skolen opfordrer til, at forældre og lærere via ForældreIntra aftaler tidspunkt for eventuelle 

telefonsamtaler, som ikke er akutte 

 Hvis der er tale om en alvorlig situation, som læreren skal orienteres om, må man naturligvis 

gerne kontakte læreren via telefon 

 Personalet læser e-mails og beskeder minimum en gang dagligt på ForældreIntra på 

skoledage og besvarer senest inden for 2 arbejdsdage 

 Det er en del af skolens politik, at man ikke er forpligtet til at tjekke mail på sygedage og 

ferie/fridage.  

 Al kommunikation skal have grad af formel karakter. Det vil f.eks. sige, at ”SMS sprog” 

ikke altid er på sin plads i skolerelaterede skriftlige meddelelser 

 

Skolen sørger for at alle forældre på skolen har adgang til ForældreIntra senest 3 måneder før 1. 

skoledag. Skolen følger løbende op på forældrenes brug af ForældreIntra og tilbyder kurser i brugen 

af systemet, hvis der er behov for det. 

 

Det forventes at man som forældre: 
 bruger ForældreIntra som platform for kommunikation med klassens forældre 

 løbende holder sig orienteret om information lagt ind på ForældreIntra. F. eks. opslag fra kontoret, 

klassens årsplaner og klassens lektier 

 løbende læser ugebreve og information tilsendt ens postbakke  

 forholder sig til hvad der er egnet til rundsendinger blandt alle forældre, og hvad der udelukkende 

bør sendes til enkelte personer 

 ikke bruger ForældreIntra til afklaring af ”konfliktstof”. Her må man i stedet anvende telefonen eller 

aftale et møde  

 altid bruger et sobert sprogbrug 

 kontakter skolen, hvis man ikke kan komme på ForældreIntra 

 

Som forældre kan man forvente at skolen: 
 lægger relevante oplysninger tilgængelig på hjemmesiden og ForældreIntra 

 informerer ugentligt på ForældreIntra via ugebreve om aktuelt nyt  

 lægger nyttige dokumenter ind i mapper på ForældreIntra 



 via klasselæreren informerer om, hvad der løbende sker i dit barns klasse 

 og skolens medarbejdere tjekker Intra på arbejdsdage og svarer inden for 2 arbejdsdage.  

 at klassens årsplaner og lektier synliggøres på ForældreIntra  

 

Det forventes af eleverne: 
 at de efter en indkøringsperiode i indskolingen (op til 3.kl.) selv holder sig orienteret om 

relevante informationer sendt ud på ElevIntra 

 at de bruger ElevIntra til digital kommunikation med klassens lærere 

 at de dagligt tjekker intraen i forhold til lektier og opgaveaflevering 

 at de orientere klasselæreren, hvis de varigt el. midlertidigt er forhindret i at benytte 

skoleintra 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 
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