MEEBOOK er kommet for at blive…
-orientering til alle hjem

juni 2018

Kære forældre
Vesthimmerlands Kommune er i gang med at indføre en ny læringsplatform på
alle skoler. Det er en del af vores arbejde med at realisere Folkeskolereformen
og skal give endnu bedre rammer for dialogen mellem skole, forældre og elever.
Systemet hedder MEEBOOK, og når det er fuldt indfaset, indeholder det bl.a.
flg. elementer:

1. Et værktøj til undervisere og elever, hvor underviseren med Meebook
sammensætter tekster, forlagsmateriale, billeder, videoer og andre digitale
medier til et digitalt undervisningsforløb. Herefter kan forløbet tilgås af eleverne
via computer og/eller iPad.
2. En oversigt over årsplaner og forløb i alle fag. Dvs. at du og dit barn hele tiden
kan se, hvilke forløb der er i gang og løbende bliver planlagt i de enkelte fag. Her
kan I også se hvilke læringsmål, der er opstillet for dit barn.
3. En systematisk evaluering i forhold til de fastsatte læringsmål. Dvs. at I i løbet
af året kan se lærernes/pædagogernes vurdering af, om jeres barn har opnået
de opstillede læringsmål. Dit barn kan også evaluere sig selv i forhold til målene.

4. Elevplaner. Som forældre vil du kunne tilgå elevplanerne via MEEBOOK, hvor
du vil kunne se en status for dit barns læring og udvikling.
Målet er, at det bliver lettere for elever og forældre at følge med i, hvad eleven
skal lære og hvordan den enkelte elev udvikler sig.
MEEBOOK er i drift og kommunens skoler er i gang med gradvist at tage
systemet i brug, lære det at kende og opbygger erfaringer med det.
Når man tager et nyt og stort system i drift møder man forskellige udfordringer.
Teknik, der ikke virker helt som planlagt, uhensigtsmæssigheder i opsætning og
brug m.v. Vi beder jer derfor om tålmodighed og forståelse for, at det tager tid
at få det hele på plads.
ForældreIntra skal fortsat benyttes til den daglige kommunikation med skolen,
men i løbet af 2019 vil Intra blive afløst af et nyt system, AULA. MEEBOOK vil
blive integreret heri. Dermed vil alle systemer i fremtiden være samlet et sted,
så I som forældre ikke skal logge på flere platforme.
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Sådan får I som forældre adgang til Meebook
UniLogin til forældre er klar – det betyder nem login for dig og sammenhæng
mellem systemerne
Elever og ansatte på skolen har i mange år haft ét login til skolens digitale
verden, UniLogin. UniLogin har givet eleverne adgang til skolecomputere,
trådløst netværk, Intra, digitale læremidler, Nationale tests og prøver.
Nu får du som forældre også mulighed for at få et UniLogin.
UniLogin vil på sigt vil kunne bruges til alle dagtilbuds- og skolerelaterede
digitale platforme, også når du har børn på flere skoler, i dagtilbud, fritidstilbud
og skole.
I første omgang giver Unilogin adgang til Forældreintra samt årsplaner og
elevplaner i Meebook, og i nogle klasser også bl.a. undervisningsforløb.
Med UniLogin kan man gå direkte mellem Forældreintra og Meebook uden at
skulle logge ind igen.
Sådan kommer du i gang:
Næste gang du logger ind på Forældreintra, vælg da ”Brug Unilogin” (også
selvom du endnu ikke har et Unilogin)

I Unilogins loginbillede vælges ”Glemt brugernavn
eller adgangskode”

Vælg "Log på med NemID"
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Brug dit personlige NemID til at logge på

Du får nu tildelt et UniLogin brugernavn og skal vælge og
indtaste en adgangskode.

Notér dit UniLogin brugernavn et sikkert
sted.

til både
Forældreintra og Meebook
Den nye kode virker med det samme

Hvis du senere glemmer dit Unilogin, skal du blot gennemføre handlingerne i
denne vejledning igen: Forældreintra -> Login med Unilogin -> Glemt
brugernavn eller adgangskode osv.
Hvis du har spørgsmål vedrørende oprettelsen af Unilogin til forældre, så tag
venligst kontakt til kontoret.
Hvor langt er vi kommet på Vestrup Skole? – og hvor skal vi hen?
I skoleåret 2018-19 indfrier vi de kommunale krav til brug af MEEBOOK


Der udarbejdes årsplaner for alle fag på alle årgange. Årsplanernes
tilknyttes ”Fælles Mål”. Status, evalueringer og opfølgninger skrives i
MEEBOOK.



Elevplaner laves på de fag og årgange som Undervisningsministeriet
foreskriver. Der er et kommunalt kvalitetskrav om minimum to
”skeletforløb” pr. fag (fællesmål, læringsmål og evaluering af lærer og
elever) i de obligatoriske elevplaner

Med venlig hilsen
Sonja Paulin Antonsen
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