Kære forældre i 0.- 4.kl.

Som I nok véd, er vi godt i gang med at få vores nye intranet FRONTER op at køre.
Foreløbig er hele personalet og alle elever i 5.-9.kl. koblet på og nu kommer turen til
både forældre og elever i de små klasser.
Vi har valgt en løsning, der betyder, at forældre og elev får samme login. Det betyder i
praksis, at forældrene egentlig logger på elevens side. Vi gør det på den måde, fordi det
giver forældre og elever en mulighed for sammen at kigge på, udforske og øve sig i
FRONTER og fordi vi vurderede, at elever i 0.- 4.kl. ikke umiddelbart har det store behov
for at bruge mulighederne i FRONTER – uden at far og/eller mor kigger med :o)
Det er tanken, at det henad vejen skal blive den primære kilde til information.
Vi er stadig i en prøvefase, så jeg er meget interesseret i meldinger, ønsker og spørgsmål
fra brugerne.
Skriv til: ole.kromann@lilleegede.dk.
Det gælder også, hvis I af en eller anden grund ikke kan logge på efter nedenstående
opskrift.
Jeg svarer så hurtigt jeg kan.
Sådan skal I gøre:
Åben en browser og tast denne adresse: https://fronter.com/lef/

Så skulle denne her gerne dukke op:

Brugernavnet: Det år klassen startede + fornavn + første bogstav i efternavnet
Hvis eleven f.eks. går i 1.kl. og hedder Petruska Estafeliuz Blomquist Mortensen, så
bliver brugernavnet: 2010PetruskaM
Password: Første gang skal I bruge 2011Friskole . I vil så blive bedt om at ændre det til
et selvvalgt password.
Vælg ét som både I og barnet nemt kan huske.

Det burde se sådan ud:

2010PetruskaM
2011Friskole

Når I kommer ind, er det på elevens egen, personlige side, som hedder DAGENS:

Her er det min, men princippet er det samme.
Mit arkiv er elevens helt eget, hemmelige sted, hvor man kan gemme dokumenter på
skolen og hente dem frem derhjemme – og omvendt.
Længst ude til højre er der mulighed for at klikke på RUNDVISNING – det kan anbefales.
FRONTER er – som en bygning – delt op i RUM.
DAGENS er elevens eget værelse og derudover kan man vælge de RUM, som man har
(fået) adgang til. Typisk KLASSENS RUM, VALHALLA og måske MYRETUEN.
KLASSENS RUM er det virtuelle klasseværelse, hvor klasselæreren er vicevært og hvor
klassens lærere bl.a. kan skrive beskeder eller punkter ind i kalenderen.
VALHALLA er samlingssalen, hvor alle kan komme. Her vil typisk være noget at finde,
som gælder hele skolen.
MYRETUEN er Pasningens eget rum, som de selv er viceværter for. De bestemmer altså
indholdet.

Til højre for Vælg rum her..... står elevens navn. Hvis du klikker på det, kommer I til
Visitkortet.

De oplysninger der står her, kan alle se og søge på.
Vær venlig hurtigt at få skrevet det rigtige kontaktnummer til hjemmet og den rigtige
mailadresse. Altså den adresse som mail til hjemmet skal sendes til.
Så kan klassens lærere og andre forældre hurtigt finde jeres kontaktnummer/-mail.
I kan naturligvis også finde kontaktoplysninger på klassens lærere.
Jeg håber, at det lykkes hurtigt at få alle med, men der kan sagtens være fejl, der
betyder, at I ikke kan komme på, selvom I følger opskriften.
Hvis det sker, så send en mail til: ole.kromann@lilleegede.dk , så kigger jeg på det så
hurtigt som muligt.

God fornøjelse

