Sådan kan
skolebestyrelsen
bruge ForældreIntra
Samarbejde og kommunikation

ForældreIntra giver skolebestyrelsen en lang række muligheder for at arbejde sammen, dele
dokumenter, sende beskeder og have debatter internt i skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen kan fx lave en dagsorden til et møde eller arbejde med skolens it-strategi i det
lukkede dokumentarkiv. Medlemmerne kan se aktiviteter i kalenderen, og de kan selv oprette
aktiviteter, ligesom kontaktforældrene kan inddrages i arbejdet.
Endvidere kan skolebestyrelsen via ForældreIntra informere skolens forældre om skolebestyrelsens arbejde.
Alle disse muligheder har skolebestyrelsen via skolebestyrelsens redigeringsdel.

Samarbejdet i skolebestyrelsen
Skolebestyrelsens interne dokumenter
Skolebestyrelsens lukkede dokumentarkiv er et arkiv, som er beregnet
til internt brug i skolebestyrelsen. Dokumenterne i arkivet kan kun
ses af personer, som er logget ind i skolebestyrelsens redigeringsdel.
Der er mulighed for at oprette undermapper til specielle typer af
dokumenter, så overblikket bevares.

Skolebestyrelsens debatforum
Skolebestyrelsens redigeringsdel indeholder et debatforum, hvor man
kan føre en skriftlig debat i stil med de newsgroups, man kender på
nettet. Normalt kan kun medlemmer af skolebestyrelsen deltage i
debatten, men ved at markere feltet Kontaktforældre i forbindelse
med oprettelse af et debatrum kan man invitere kontaktforældrene
til at deltage i debatten.
Desuden kan man oprette debatrum for grupper, hvor deltagerne
kan være udvalgte medarbejdere, forældre og skolebestyrelsesmedlemmer.

Eksempel på et dokument i skolebestyrelsens
interne dokumentarkiv.

Skolebestyrelsens kalender
Her kan skolebestyrelsesmedlemmer få en oversigt over møder og
aktiviteter, som involverer skolebestyrelsen. Møder og aktiviteter kan
oprettes i redigeringsdelen. Når man opretter en aktivitet, skal man
tage stilling til, om aktiviteten skal offentliggøres. Dvs. om den skal
vises i aktivitetskalenderen på skolens hjemmeside (Skoleporten),
hvor alle kan se, at den finder sted.

Beskedsystem
I skolebestyrelsens redigeringsdel er der adgang til at sende beskeder
til andre skolebestyrelsesmedlemmer, elevrådsmedlemmer, skolens
medarbejdere, forældre og elever vha. et internt beskedsystem.

Præsenter dig selv
Som skolebestyrelsesmedlem har du mulighed for at præsentere dig selv, og du kan vælge, hvad der skal offentliggøres på
skolens hjemmeside. Du skal bruge de to menupunkter Personlige oplysninger og Offentliggørelse af personoplysninger.

Skolebestyrelsen kan vælge om en aktivitet
skal være offentlig eller intern.

Kontaktforældre
ForældreIntra giver også skolebestyrelsen mulighed for at samarbejde
med kontaktforældrene. Under menupunktet Kontaktforældre kan
man se en liste over kontaktforældrene. Og under menupunktet
Forældreråd kan man se kontaktoplysningerne over medlemmer af
klasseråd, forældreråd og andre forældreudvalg, som er registreret i
SkoleIntra. Oplysningerne vedligeholdes af skolen.

Kontaktforældrenes dokumentarkiv
Liste over de enkelte klassers kontaktforældre. Klikker man på de enkelte navne, får
man bl.a. kontaktoplysninger om personen.

Kontaktforældrenes dokumentarkiv er et fælles arkiv for skolebestyrelsen og kontaktforældrene. Her kan skolebestyrelsen lægge dagsordener, referater, baggrundsmateriale til kontaktforældremøder mm.

Sådan kommer du på skolebestyrelsens redigeringsdel
Når skolen har oprettet dig som medlem af skolebestyrelsen, får du et
ekstra faneblad på ForældreIntras forside. Herfra kommer du direkte
til skolebestyrelsens redigeringsdel.

Medarbejderrepræsentanter får adgang via menupunktet Databaser
> Skolebestyrelsen > Adgang til redigeringsdel i LærerIntra.
Elevrepræsentanter får adgang via menupunktet Skolen > Elevrådet >
Skolebestyrelsens redigeringsdel i ElevIntra.
Eksterne medlemmer kan benytte en særlig indgang via et menupunkt på skolens hjemmeside (SkolePorten).

Information fra skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen kan bruge ForældreIntra til at fortælle om bestyrelsen arbejde.

Skolebestyrelsens åbne dokumenter i Skoleporten
I det åbne dokumentarkiv kan skolebestyrelsesmedlemmer lægge
dokumenter, som automatisk bliver tilgængelige for alle på skolens
hjemmeside (Skoleporten).

Skolebestyrelsen har lagt referater fra skolebestyrelsens møder på skolens hjemmeside.

Information fra skolebestyrelsen
Information fra skolebestyrelsen er et specielt dokument, som vises i
Skoleporten (hvis det er aktiveret af den SkoleIntra-ansvarlige).
Dokumentet kan opfattes som en slags nyhedsbrev, der kort
informerer om skolebestyrelsens arbejde. Dokumentet redigeres i
SkoleIntras indbyggede editor.

Skolebestyrelsen informerer her via skolens
hjemmeside om et loppemarked, som er
arrangeret i samarbejde med kontaktforældrene og elevrådet.

UNI•C er en styrelse under Ministeriet for Børn og Undervisning. UNI•C leverer et bredt spektrum af it-tjenester til
uddannelses- og forskningsverdenen. Mere end en million brugere er jævnligt i berøring med UNI•Cs it-tjenester og
produkter.

