Hjernen&Hjertet bruges til, at sikre tidlig forebyggelse og
inklusion, hvor alle indsatser ved bekymring for et barns/ungs
trivsel, sundhed eller forudsætning for læring, foregå som et
sammenhængende og koordineret samspil, mellem relevante
parter i almen- og specialområdet.
Når der i denne sammenhæng, er behov for noter omkring et
barn, skrives disse ind i interne noter/børnelisten (erstatning for
klasselog), og ved opfølgning eller evaluering skrives disse ind i
fokuspunkterne, som efterfølgende sendes til forældrene via
Forældreportalen.

FORÆLDREPORTAL
Når der sendes til Forældreportalen foretages
autojournalisering i Acadra, på en sag som kan
ses ved henvendelse til B&K Sekretariatet.

Tabulex er en pakke af flere
forskellige systemer.
I TEA indskrives eleverne og
fordeles i klasser.
TRIO håndterer skemaer og
vikardækning. Fra efterår
2019 også gårdvagt.
Der ud over har Tabulex
genveje til:
• Karakterindberetning
• Fraværsindberetning
• Tekstopgivelser

Acadre
Acadre er Esbjerg Kommunes
journalsystem, her journaliseres
alle emnesager og alt vedrørende
borgerne.

Acadre

MeeBook er skolernes
læringsplatform. Den anvendes
til at beskrive læringsforløb,
som deles med elever og
forældre i ugeplaner (erstatning
for lektiebog), elevplaner og
årsplaner.
Fra efterår 2019 anvendes
MeeBook til UPV.

Office365 er en kontorpakke,
som igennem Skolebordet lader
elever og lærere arbejde med
pakkens programmer som Word,
PowerPoint, Excel og OneNote
både i versioner på nettet og
som de store versioner installeret
på egen computer eller
tablet/smartphone.
Med OneDrive kan man gemme
sine personlige filer på ét sted,
dele dem og samarbejde med
andre, og få adgang til dem fra
enhver enhed, der har
forbindelse til internettet.

Aula er en samarbejdsplatform som anvendes til
almindelig kommunikation med forældre og elever
samt udstiller information fra andre systemer.
Kommunikationen foregår som beskeder
(erstatning for kontaktbog), opslag,
kalenderbookinger, indkaldelser til almindelige
skole/hjem-samtaler.
Udstillingen af information foregår ved, at der fra
Aula er adgang til skolernes øvrige fælles digitale
systemer.

Outlook er Esbjerg Kommunes
kommunikationsløsning mellem medarbejdere, andre
samarbejdspartnere og myndigheder, m.fl.
Her er mail og kalender.

EKnettet er Esbjerg Kommunes
intraløsning. Her findes
vejledninger, guides og
retningslinjer for
tilrettelæggelsen af vores
arbejde.

