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Evalueringsområde Forældreintra 

Evalueringstidspunkt Forår 2018 

Udvalgte fokuspunkt Forældreintra, som medarbejder-redskab.  

Tanker og intentioner bag 
evalueringsområdet. 

Evalueringsmetode/undersøgelses-    
værktøj 

Intention: 

Forældreintra er efterhånden et gammelt system som ikke længere opdateres og 
det bliver nødvendigt på et tidspunkt at udskifte Forældreintra med en nyere og 
mere tidssvarende løsning.  

En undersøgelse af, hvad der fungerer godt og mindre godt ud fra 
medarbejdernes perspektiv, samt hvilke funktioner der vægtes højt og eventuelle 
ønsker til et nyt system, kan være med til at give et udgangspunkt for arbejdet 
med at undersøge mulige alternativer på markedet.  

Evalueringsmetode: 

Samtlige medarbejdere har fået udleveret spørgeskema og forventningsafklaring, 
som de er blevet bedt om skriftligt at besvare. 

Medarbejderne blev bedt om at nævne tre væsentlige mangler eller ulemper ved 
det nuværende INTRA og de blev bedt om at nævne tre faktorer, som vil være 
væsentlige i valget af nyt system. 

Spørgsmålene skal ses i forhold til forældreintra som redskab i det daglige 
arbejde og kommunikationen imellem skole og hjem.  

----- 

Medarbejderne har afleveret deres besvarelser, og svarene er blevet 
sammenfattet. 

 

 

 



 

  

 
Resultat af evaluering Mangler og fejl ved INTRA 

1. mangelfuld billedbehandling 

2. ugennemskueligt og besværligt at manøvrere i 

3. arbejdstiden er kort inden man ”logges ud” 

4. Kan kun håndtere små filer i deling 

5. logbogsfunktionen er dårlig og besværlig 

6. tungt system med mange klik for at komme rundt 

Ønskelige faktorer ved nyt system 

1. nem billedbehandling 

2. nem oprettelse af tilmeldinger 

3. mulighed for at skrive i samme dokument (a la Google) 

4. sikkerhed for følsomme oplysninger 

5. logisk opbygning af faciliteter 

6. direkte upload af billeder fra devices 

 

Mål for evalueringsområde Afklaring af ønsker og krav til et evt. nyt system 

 

 

 

 

 

 

Handleplan for evalueringsområde 

 
Der indkaldes ekstern uvildig konsulent, som kan facilitere en nærmere 
afgrænsning af skolens og medarbejdernes ønsker. Skolens ønsker og krav 
skal bruges, når vi går på markedet for at finde det produkt, som bedst 
honorerer vores evaluering. 
 

 
 

Næste evaluering  

 

Faglige målsætninger: Dimensionsundervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


