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Forældrebrev om Intra
Kære forældre på Skælskør skole.
Det er nu blevet vedtaget, at vi den 15.oktober overgår fra skoleintra til AULA. Det betyder, at fra
denne dag vil alle ugeplaner og beskeder foregå igennem her. Det betyder også, at vi ikke længere
tjekker intra. Det er derfor vigtigt, at I får jer et uni-login.
I kan downloade en app til telefonen og herfra også tilgå Aula.
Med det nye system følger nye rutiner.
- I skal fra nu af selv melde barn syg i tea, denne tilgår i via linket i højre side Fravær forældreindberetning.
- Ønsker I at bede om fri, skrives der til teamets fællespostkasse (Team efterfulgt at klasse, se
s. 2).
- Ønsker I at skrive til klassens primærlærere skriv til fællespostkassen (Team efterfulgt af
klasse, se s. 2)
- Ønsker i at skrive til en af klassens andre lærere skriv personlig besked.
- Er der tekniske udfordringer mm skriv til Aulahjælp (Skælskør Skole), se s. 3)
- Går jeres børn i SFO, kan I tilgå Tabulex SFO via linket i højreside under fravær.
Da det er nyt det hele for alle, håber vi på forståelse for evt fejl og I er som altid velkomne til at
kontakt os.
Husk som altid den gode tone jvf skolens kommunikationspolitik.
Ønskes der yderligere vejledning, kontakt da skolen.
På vegne af skolen
Stine Tange Jørgensen
It-vejleder
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Fravær forældreindberetning
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Fællespostkasse
Vælg fællespostkasse og dit barns klasse
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Skriv her...
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Skriv til Aulahjælp
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