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Princip for brug af debatforum og beskedsystemet på Forældreintra.
Beskrivelse:
Hvis man vil kommunikere med de andre forældre i sit barns klasse eller skolens medarbejdere,
har man på Forældreintra flere muligheder.
Hver klasse har dels et debatforum, dels et beskedsystem.
Debatforum bruges typisk til at debattere de ting som ligger forældrene på hjertet, f. eks. klassens
regler for børnefødselsdage, alkohol, computerspil, diverse forældre arrangerede arrangementer
mm. Klassens debatforum kan ses af alle skolens medarbejdere. Men de kan ikke deltage i debatten i en given klasse
Beskedsystemet er mere privat. Beskeder kan kun ses af de modtagere man har valgt, når man
sender beskeden, dvs. det minder om e-mails.
Beskedsystemet kan bruges til at sende beskeder til dels forældrene i den klasse man er logget ind
på, dels til alle skolens medarbejdere.
Princip:
Debatforum og beskedsystem på Forældreintra er oprettet for at lette kommunikationen imellem
skole og hjem samt imellem forældrene i den enkelte klasse.
Klassens debatforum bliver slettet hvert år til sommerferien, så hvis der er noget man vil gemme,
skal det gøres inden sommerferien.
Beskeder i beskedsystemet slettes automatisk efter 90 dage.
Der er nogle få regler som skal overholdes, således at alle føler sig velkomne på forældreintra:
-

Brug debatforummet konstruktivt, få nogle gode saglige debatter om hvad der rør sig i
klassen og giv plads til hinandens forskelligheder og holdninger.
Hold indlæg i en god og sober tone.
Husk at du skal kunne stå ansigt til ansigt med dem du debatterer med eller skriver til
dagen efter.
Er der konflikter, så brug beskedsystemet eller endnu bedre, få talt ud om det, ansigt til
ansigt.
Mobning af enhver art hører ikke hjemme nogen steder, heller ikke på Forældreintra.
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