Retningslinier for brug af elektronisk kommunikation i Skoleintra.
Forældre/hjem/elever – skole
Forældre imellem
(Elever imellem)
Alle forældre forventes at orientere sig og følge med i sit barns skolegang bl.a. via Intra og
eventuelt den digitale læringsplatform MinUddannelse. De respektive team melder ved skoleårets
start forventningerne ud til alle forældre omkring hyppigheden af, hvornår forældre orienterer sig på
Intra/MinUddannelse.
For al kommunikation på Intra gælder:
- det handler om barnets skolegang – læring og trivsel, herunder trivselsfremmende
arrangementer arrangeret af trivselsråd og andre.
- skriv kort og præcist
- undgå bebrejdelser og negativ omtale af andre
- vurder, hvornår det er bedre at komme på skolen eller at ringe
Ved kommunikation vedr elevsygdom/elevfravær.
Brug den digitale kontaktbog⃰
(Forældre har adgang til den digitale kontaktbog fra klassens side i Forældreintra fra menupunktet
Dialog > kontaktbog , eller i højre side under Dialog mellem skole og hjem.)
Hvis ikke forældre har skrevet ved elevs sygdom, tandlægebesøg mm. registreres elevens fravær
som ulovligt fravær. Går barnet i SFO meldes fraværet også i Tabulex, enten som sygdom eller fri.
Ved langvarig sygdom kontaktes kontaktlæreren i en besked på Intra eller mundtligt på telefon eller
ved et kort møde.
Når en elev ønskes fri fra skole af anden årsag end sygdom gælder:
Ved op til 2 dage rettes henvendelsen til kontaktlæreren i den elektroniske kontaktbog. Ved mere
end to dage, rettes henvendelsen til skoleleder i Beskeder med lærerteamet cc i mailen. Se i øvrigt
Regler ved fritagelse fra undervisningen.
Interne og eksterne opslag/beskeder på Intra.
Skolen får mange ønsker om opslag til elever og forældre. Som hovedregel lægger skolen opslag ud
fra Skanderborg Kommune – og andre kulturelle institutioner. Ligeledes kan der være lokale
initiativer, som skolens leder vurderer, kan være understøttende for børnenes samvær og trivsel,
som lægges ud. Lokalområdets foreninger anbefales at bruge egne medier til deres opslag for
medlemmerne.
Undgå at bruge Intra til meddelelser om mistet drikkedunk, jakke mm.
I forbindelse med at et barn/familie rammes af smitsomme sygdomme (børnesår, børneorm,
lussingesyge m.m.) er det vigtigt at skolens kontor bliver orienteret snarest muligt, så vi kan lægge
et opslag ud.

Ved lus beder vi jer forældre selv orientere de øvrige forældre i teamet via Forældreintra og med cc
til lærerteamet. Lærerteamet vurderer, om der skal en generel besked ud til hele huset, hvis lusene
”hænger fast”.

Tabulex
Tabulex er et system til registrering af børnenes fremmøde i børnehave, SFO og klub.
Opslagstavlen i Tabulex anvendes til korte beskeder vedr. dagligdagen (herunder tilmelding til
feriepasning samt oplysninger om arrangementer, der kun vedrører SFO/børnehave).
Tabulex er et supplement til Skoleintra og der kan være overlap mellem de to systemer. Nogle
opslag lægges ud begge steder.
Groft skåret ud er Skoleintra den primære informationskilde for alt hvad der sker i skolen og
klubben, og Tabulex er det for børnehave og SFO.
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