Velkommen til
ForældreIntra
Herlufsholms ForældreIntra er en side, hvor du som forældre har mulighed for at
følge med i skolens hverdag, få informationer om dit barns klasse og eventuelle
sovesal samt finde forskelligt informationsmateriale.
Formålet er at knytte alle forældre tættere til skolen og tillade dem at følge mere
med i børnenes hverdag, hvis de ønsker det.
Kom godt i gang med ForældreIntra
Følg anvisningerne i denne guide for at logge på dit barns personlige side.
Brugernavn og login vil du modtage på den mail, du har opgivet til skolen.
Det er meget vigtigt, at den mail, du har opgivet til skolen er korrekt, ellers vil du
ikke være i stand til at logge på.
Får du brug for hjælp undervejs, er du
velkommen til at kontakte skolen på
foraeldreintra@herlufsholm.dk
eller på tlf. 55 75 35 00.

Du finder siden på:

http://foraeldreintra.herlufsholm.dk

HVILKE INFORMATIONER?
Forsiden:
• Arrangementer
• Nyheder
• Beskeder fra skole til hjem
• Links
• Download af informationsmateriale

Klasseinformationer:
• Aktiviteter for klassen
• Dokumenter fra lærer til hjem
• Nyheder, beskeder, o. lign.
• Billedalbum
• Links til årsplaner og Lectio

Elevinformationer:
• Upload af billede af eleven
• Beskrivelse af eleven, fx tidligere skoler, særlige hensyn, interesser, osv.

Sovesalsinformationer:
• Nyheder, beskeder, o.lign.
• Månedsnyt fra sovesalen
• Aktiviteter på sovesalen

FORSIDE

Login

Arrangementer
med mulighed
for online
tilmelding

Nyheder
ligesom på
skolens
hjemmeside

Generelle
beskeder fra
skole til hjem
Links: Facebook,
sommerskole og
fotografen
Download af
skolehåndbog
og fritidsprogram

ELEVSIDE

Skift mellem
elevprofiler
Her logger
du af
Ret eventuelt
kaldenavn ved
at klikke på
”edit profile”.
Kaldenavn
ses øverst
på siden.

Klik på ”edit profile”, hvis du vil:
• uploade et billede af dit barn
• skrive en beskrivelse
• tilpasse navn
• tilknytte flere profiler, hvis du har flere børn på skolen

Her kan du lave en beskrivelse
af dit barn, fx tidligere skolegang. Bemærk, at beskrivelsen
indtil videre kun er til eget
brug.

KLASSESIDE
Angivelse af
klasse
Dokumenter
fra lærere
eller skolens
kontor
Links til Lectio
og årsplaner.
Husk Lectio
kræver dit
barns login
Nyheder, der
er relevante
for årgangen
skrevet af
lærere,
elever eller
administrativt
personale

Her står både klassens
egne aktiviteter og de store
aktiviteter på skolen, som
klassen kan deltage i.

Billeder:
Både fra
skolens
arrangementer og fra
klassen selv.

SIDE OM SOVESAL ELLER FOR DAGELEVER
Angivelse af
sovesal/
dagelev
Nyheder,
der er
relevante
for sovesalen eller
dagelever
skrevet af
sovesalslærere,
elever eller
administrativt personale
En hilsen fra
sovesalen
eller skolens
kontor.
Her fortælles lidt om,
hvordan det
går og hvad
der sker i
dagligdagen

Fremtidige
aktiviteter
specifikt for
dagelever eller sovesalen.
Her angives
også dagens
fritidsaktiviteter

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
foraeldreintra@herlufsholm.dk
tlf. 55 75 35 00

