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Information til forældre om MinUddannelse
Kære forældre på Løjtegårdsskolen

MinUddannelse er en elektronisk læringsplatform, som folkeskolerne i Tårnby Kommune er begyndt at bruge i
dette skoleår.

MinUddannelse består af to dele:
1. En læringsforløbsdel, hvor skolens personale planlægger og gennemfører undervisnings-forløb, sætter læringsmål for eleverne og udfylder elevplaner. Her kan også lægges undervisningsmateriale og opgaver ind, og
eleverne kan aflevere deres opgaver her.
2. En elevprofil, hvor hver elev har en elevprofil, som er deres elevplan – eller læringsplan.

Det er i elevprofilen, at forældre (og elever) over tid kan tilgå:


Elevplaner



Årsplaner fordelt på fag



Ugeplaner med opgaver



Læringsmål



Vurdering på Fælles Mål, læringsmål og opgaver (hvis der foreligger vurderinger)



Elevens alsidige udvikling



Uddannelsesparathed og uddannelsesplan (udskoling)



Noter



Karakterer (hvis der er givet karakterer)



Fravær



Samtykkeerklæring (til fx profilbillede af eleven)
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MinUddannelse skal give et overblik over dit barns læring og trivsel, ligesom det skal bruges til at planlægge, hvad
barnet skal arbejde med fremadrettet. Det er ikke et system til kommunikation mellem skole og forældre. Her skal I
fortsat bruge ForældreIntra.

OBS: Vi gør os i år erfaringer med og øver os i brugen af MinUddannelse. Derfor ligger der kun i mindre grad informationer og materialer i MinUddannelse, hvis I logger på.

MinUddannelse kan tilgås direkte via ForældreIntra eller via www.minuddannelse.net.
Forældre logger ind med NemID. Elever logger ind med deres UNI-login. Bemærk, at du som forælder først har
adgang, når dit barn har været logget ind på MinUddannelse.

MinUddannelse er et system, der hele tiden udvikles i samarbejde mellem skoler, forvaltning og UVdata, som er
firmaet bag systemet. Kontakt skolens personale hvis du har spørgsmål til programmet.

Vi håber, at I kommer godt i gang med at bruge MinUddannelse.

Venlig hilsen
Ledelsen på Løjtegårdsskolen

2

