ForældreConnect

Introduktion til skolens forældre
Med Yammer ForældreConnect bliver det nemmere og hurtigere for dig som forældre, at holde
dig opdateret og kommunikere med skolen.
ForældreConnect er skolens nye kommunikations-system, et socialt medie, der er privat kun
for skolens ansatte og forældre.
Her kan du nemt modtage og skrive beskeder, dele og diskutere med skolens undervisere og
andre forældre. Dette gøres i forudbestemte grupperinger eller i grupper du selv opretter.
Yammer ForældreConnect består af fire hoved områder:
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ForældreConnect oprettes som udgangspunkt med følgende fire grupper og medlem. Grupperne
findes i menuen til venstre ved at søge eller gennemse.
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ForældreConnect kan tilgås fra din computer, smartphone, tablet og email.

Ved første login...
Når du første gang logger ind i Yammer - ForældreConnect, skal din profil oprettes.
Guiden her indeholder en ”trin for trin” beskrivelse, der hjælper dig i gang.
Du har modtaget en invitation til din skoles Yammer netværk på den email-adresse du
har i forbindelse med skolen. Der vil være en invitation for hver gruppe du er tilmeldt,
disse ligger i din indbakke (kontroller også spam filtre). Hver invitation giver adgang til
en gruppe og vil lede dig igennem oprettelses processen første gang du benytter en af
invitationerne.
Du behøver kun at gennemgå de følgende trin ud fra en af de fremsendte invitationer:
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Åben mail invitationen du har modtaget fra eDuration og klik på linket for
at tilføje dig til netværket. Linket åbner i en ny fane. (Hvis du allerede har
en Yammer konto springes næste punkt over)

Følg
a.
b.
c.

oprettelses processen:
Indtast navn og ønskede password
Under ”join groups” skal du blot trykke ”Next”
Upload et billede.

Du vil herefter blive tilbudt at downloade og installere ”Yammer Notifier” på
din computer.
Med denne vil du modtage notification og beskeder direkte på dit skrivebord.
Installer den hvis du ønsker.

Netværket er muligvis ikke indstillet til at vises på dansk som udgangspunkt.
Sproget kan ændres for din profil under profil indstillinger (Profile Settings).

Du skal nu opsætte din profil under Indstillinger:
Under ”Profil” skal du udfylde ”Børns navne” og dine telefon numre, under
”Notifikationer” anbefales at der modtages emails ugentligt og at der kun er
flueben i ”Jeg modtager en email i min indbakke”.
Ved at markere grupperne nederst modtages emails ved aktivitet i disse
grupper. Det anbefales at markere disse, ved undtagelse af ”Hele netværket/
All network” – Du kan fremover styre mængden af notifikationer du modtager
herfra.

Du er nu medlem af netværket og har opsat din profil. Installer yderligere Yammer
applicationen på din smartphone og login med din profil.

