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Intranettet består af en lærerdel, elevdel 
og en forældredel. Stamoplysningerne 
som f.eks. Hold, Fag og Elev kommer 
automatisk fra UVskole. Med udgangs-
punkt i disse laves indlæg i skolens 
dagbog.  

Via beskedsystemet kan der skrives til 
ansatte, elever, hold, kontaktelever.
Lærerne har overblik over de hændelser, 
der bliver registreret på de elever de er 
kontaktlærere for.

Faglærerne registrerer lektier på fage-
ne. Eleverne har overblik over lektierne 
og kan aflevere opgaver elektronisk. 
Faglæreren kan tilknytte en kommentar 
til eleven. Det er også faglæreren der 
giver standpunktskarakterer og angiver 
elevens arbejdsindsats. 

Kommunikation 
Den kommunikation skolen i dag har 
med forældre gennem breve og mails er-
stattes af sikker kommunikation gennem 
VoresSkole.net.

Nem løsning
Løsningen hostes af UVdata så 
skolerne er fri for at bruge tid 
på det tekniske setup.
UVskole anvendes i dag af 200 
skoler.

Integration
Intranettet er forbundet med UV-
skole-modulerne så når oplysninger 
opdateres et sted slår det igennem i 
alle modulerne og på intranettet.

Én løsning til
hele skolen
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  Dagbog med integreret vagtbog.  
Hurtigt overblik over dagens hændelser. 

  Fællessted hvor sygefravær på elev og lærer 
kan registreres.

  Information der skal deles mellem ansatte og 
elever på skolen. 

  Mulighed for registrering af køkkentjans, 
rengøring osv.

  Samlet overblik over den enkelte elevs regi-
streringer i dagbogen.

  Overblik over egne hold og skolens hold.

  Intern beskedsystem.

  Fildeling.

  Lektiebog hvor læreren noterer lektier og evt. 
vedhæfter filer.

  Læreren kan gennem lektiebogen se elevens 
afleveringer og kommentere på disse.

  Mulighed for at udskrive holdlister.

  Faglæren kan indberette terminskarakterer.

  Rettighedsstyring.

  Benytter UNI-login.

Lærerdelen:

  Udveksling af blanketter. f.eks. samtykke-
erklæring, indkomstoplysninger.

  Ajourføringer af egne kontaktoplysninger.

  Fildeling.

  Se terminskarakterer for eleven.

  Se elementer fra elevdelen på intranettet.

  Benytter NemID.

Forældredelen:

Viser relevante oplysninger fra Intranettet 
på skolens infotavler.

Infotavle:

  Lektiebog med overblik over ugens opgaver.

  Mulighed for at aflevere opgaver elektronisk.

  Udskrift af læseplan for hele året.

  Prioriteret tilmelding til Valgfag.

  Fildeling.

  Benytter UNI-login.

Elevdelen:


