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Skolestarten. 
På Minuddannelse findes klassens årsplan for de enkelte fag. Forældre kan se hvilke emner 
klassen arbejder med, og hvilke læringsmål som er knyttet hertil. Brugen af Minuddannelse 
vil variere fra fag til fag og fra klasse til klasse. 
 
Desuden er portalen en dynamisk elevplan for det enkelte barn. Som forældre kan man se 
hvilke mål ens barn arbejder med, se andre noter omkring barnet (brug af app-writer mv), og 
testresultater for den enkelte. 
 
 
Mellemtrinnet: 
På Minuddannelse findes en klasses årsplan. Forældre kan se hvilket emne klassen 
arbejder med, og hvilke læringsmål som er knyttet hertil.  
 
Endvidere anvendes Minuddannelse ofte som dagligt værktøj. Her kan eleverne se 
opgaveformuleringer, de kan indsende deres svar, de kan læse tekster osv.  
 
Derudover har portalen en stor relevans for det enkelte barn. Som forældre kan man se 
hvilke mål ens barn arbejder med lige nu, der skrives vigtige noter omkring barnet (brug af 
app-writer osv.), og testresultater for den enkelte skrives ind. 
 
Vi anbefaler at man tjekker Minuddannelse ca. 1 gang om ugen.  
 
Udskolingen: 
Hos udskolingen bruger alle lærere minuddannelse til årsplaner, samt notater om eleverne. 
Nogle anvender det også som digitalt værktøj, hvor der bl.a. er lektionsplaner til intern 
forbrug, mens andre bruger det til opgaver til eleverne. 
 
De faglige mål fra de forskellige fag, samt de enkelte elevers alsidige- og fagligemål er også 
nedskrevet på minuddannelse. 
 
Minuddannelse anvender udskolingen til årsplaner for de enkelte fag, fravær, karakterer og 
resultater på prøver.  
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

Skolestarten: 
På personaleintra (forældreintra) foregår den daglige kommunikation mellem skole og hjem. 
Både mailsystemet og kontaktbogen benyttes til at kommunikere om sygdom og glemte 
lektier mv.  
 
Derudover finder man som forældre praktiske oplysninger om; tonede dage, lektier, updates 
fra faglærere og ture ud af huset. 
 
Vi anbefaler, at man tjekker intra minumum 3 gange ugentligt.  
 
Mellemtrinnet:  
På personaleintra foregår den daglige kommunikation. Her sendes beskeder fra lærer til 
forældre og vice versa angående sygdom, glemte lektier mv.  
 
Derudover finder man som forældre praktiske oplysninger om; tonede dage, updates fra 
faglærere og ture ud af huset. 
 
Vi anbefaler, at man tjekker intra flere gange ugentligt.  
 
Udskolingen: 
Hos udskolingen foregår kommunikationen mellem skole og hjem, samt afdelinger imellem 
på intra. Det er også her udskolingen sender information til forældre og kolleger ud. 
Praktiske informationen bliver også skrevet i kalenderen på personaleintra. 
 
 

 
 
Skolestarten:  
I skolestarten benytter vi ikke google classroom. 
 
Mellemtrinnet:  
På mellemtrinnet anvendes Google Classroom en gang imellem til små praktiske 
informationer eller opgaver.  
 
Udskolingen: 
Classroom bruges til intern kommunikation, samt den daglige undervisning. Her findes 
opgaveformuleringen, afleveringer, lektier mm.. Alle fag har sit eget classroom. 
 
Vi anbefaler forældrene får koblet sig op som værge, så de også kan følge med i elevernes 
dagligdag, samt hvilke lektier/afleveringer de arbejder med.  



 


