Orientering til forældre om MEEBOOK og om elevplaner – skoleåret
2016-17
Ifølge national lovgivning skal alle skoler i Danmark med udgangen af kalenderåret 2017 benytte sig af en såkaldt ’læringsportal’.
I Vesthimmerland Kommune har man truffet en beslutning om, at alle skoler skal
bruge den portal, der hedder MEEBOOK. Meebook skal med tiden blive et sted,
hvor elever og lærere arbejder i fællesskab. Underviseren lægger undervisningen
ud i portalen til eleverne, og forældrene kan ”kigge med” og orientere sig i, hvad
eleven arbejder med. Dette kan være rigtig fint, f.eks. i forbindelse med sygdom,
ferie eller, hvis ens barn ikke er så meddelsomt, når det handler om at fortælle,
hvad der foregår i skolen 
Når eleven på et tidspunkt skifter skole følger elevens materialer og opgaver
med + elevplaner for alle årene.
I vil som forældre, på sigt, kunne se diverse årsplaner i MEEBOOK , og der vil
blive lavet elevplaner i portalen.
Skolerne fik adgang til MEEBOOK i starten af skoleåret 2015/16. Desværre viste
det sig, at portalen ikke var færdigudviklet. Det - og et alment højt arbejdspres
for personale og leder har gjort, at vi, heller ikke på Vestrup Skole, for alvor kom
i gang med arbejdet i portalen i skoleåret 2015/16.
Vi vil i skoleåret 16/17 helt sikkert komme et godt skridt videre med implementeringen af MEEBOOK. Det er dog vigtigt, at pointere, at MEEBOOK er et kompleks værktøj, som vi selv med den bedste vilje ikke kan indføre fra den ene dag
til den anden.
Personale og ledelse på Vestrup Skole har aftalt, at alle pædagogiske medarbejdere i dette skoleår lægger minimum 2 årsplaner ind i systemet. Endvidere
skal der arbejdes med MEEBOOK på en måde, så det er muligt at udgive den
første elevplan i MEEBOOK i januar måned 2017.
Endnu en gang skal det understreges , at vi er i en indkøringsfase, hvilket
betyder, at man som forælder nok ikke kan se så meget endnu. Jeres barns
undervisere vil give jer besked, når de for alvor tager MEEBOOK i brug Pt. er det
vigtigste, at I forældre får jer oprettet, så I er klar, når portalen for alvor ruller
ud.
Se endvidere: Log ind info til MEEBOOK
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