
 
 

 

Retningslinjer for brug af Forældreintra 

Forældreintra er den primære kilde til information og kommunikation i forbindelse med skolehjem-

samarbejdet. 

Lærerne: 

Klasselærerne lægger klasselærerbreve og anden information til og om klassen ud på forældreintra; i 

indskolingen og på mellemtrinnet ca. hver fjortende dag, og i overbygningen en gang om måneden. 

Tilmeldinger til forældremøder og forældresamtaler lægges ud 2 uger forinden. 

Det tilstræbes, at orientering om arrangementer og lejrskoler (fx pakkeliste, forældreopgaver mv.) lægges 

ud to uger forinden. 

Det tilstræbes, at orientering om forældreopgaver, fx ved Veras Værksted, juletræsfest mv. lægges ud to 

uger forinden. 

Klasselæreren lægger nyt billede på forældreintra en gang om måneden. 

Faglærerne i matematik og sprog skriver faginfo ca. en gang om måneden, så forældrene kan følge med i og 

bakke op om disse fag. I 7.-9. klasse erstattes denne info af lektiedagbogen, som alle lærere anvender. 

Faglærerne lægger årsplaner på forældreintra 14 dage før første forældremøde i efteråret. 

Skolen lægger invitationer og anden orientering, der vedrører mere end én klasse, ud på forældreintra. 

Lærerne tjekker beskeder fra forældrene hver arbejdsdag og sender et (foreløbigt) svar. Er svaret mere 

tidskrævende, sendes en besked om, hvornår der kan forventes en tilbagemelding. 

Det kan ikke forventes, at lærerne tjekker beskeder i weekender og ferier. 

Forældrene: 

Alle forældre er forpligtede til at indhente information på forældreintra mindst én gang ugentligt. 

Sygemelding af elever via beskedsystemet og sendes til klasselæreren/kontoret med mindre andet er aftalt 

med klasselæreren. 

Tilmelding til arrangementer foregår så vidt muligt via tilmeldingssystemet på intra. 

Beskedsystemet i forældreintra bør anvendes til små klare beskeder og spørgsmål, men ikke nødvendigvis 

til længere korrespondance. Det må klares pr. telefon eller ved, at man aftaler et møde mellem lærer og 

forældre. Beskedsystemet kan evt. bruges til at skitsere den problemstilling, man ønsker en samtale om, så 

begge parter kan være forberedte. 

Debatforum på forældreintra anvendes til generel meningsudveksling om forhold vedrørende klassens 

sociale liv, eksempelvis retningslinjer for fødselsdage, brug af mobiltelefon, klassefester, sprogbrug og 

lignende. Klasserepræsentanterne samler op på debatter, der vedrører klassens sociale liv og laver evt. et 

forslag, der kan vedtages på et forældremøde. 

  



 
 

 

Etiske principper for brug af forældreintra: 

• Skriv aldrig, når du er vred. 

• Nævn aldrig navne på tredjepart. 

• Undgå personlige angreb. 

• Lad informationen være saglig. 

• Anvend beskedsystemet til korte informationer og aftaler. 

Praktiske oplysninger: 

For at komme på forældreintra skal I gå ind på www.gfeskole.skoleintra.dk/fi 

De fleste forældre er allerede logget på og har et password. Nye forældre får log-in-oplysninger på første 

skoledag i august, men forældre til nye elever, der starter midt i en forløb, får tilsendt log-in-oplysninger pr. 

mail. 

Har I bøvl med intra-adgangen, er I meget velkomne til at kontakte skolens kontor. 

I forældreintras menu til venstre findes et ikon med Kalender. Når I har klikket på det, anbefaler vi jer at 

vælge Aktiviteter, for her finder I bl.a. information om forældremøder, arrangementer, ferier etc. I kan 

vælge mellem ’Kommende aktiviteter’ og ’Hele skoleåret’. 
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