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Alle landets kommuner skal som et led i aftalen mellem KL og 
regeringen købe sig adgang til en læringsplatform. Læringsplatformen, 
skal udgøre den digitale understøttelse af elevens læring. Gennem denne 
platform sikres det, at elever, forældre og pædagogisk personale får 
adgang til elevplaner, elevportfolio, digitale læremidler og andet 
indhold, som eleverne arbejder med. Elever og pædagogisk personale 
kan endvidere se, planlægge, gemme og dele læringsforløb ud fra 
Fælles Mål og individuelle læringsmål, ligesom ledelsen har adgang til 
relevante områder.  
Forældrene kan følge med i deres barns faglige og trivselsmæssige 
progression og dermed få et bedre overblik over deres barns skolegang.  
I Slagelse Kommune har vi, efter involvering af alle målgrupper og 
brugertests i enighed, valgt Meebook som læringsplatform.   

Vi er allerede godt i gang: 
• Alle skoleledere har været på kursus i Meebook
• Der er uddannet flere superbrugere af Meebook på hver skole, som

kan bistå med hjælp og vejledning.
• Hele det pædagogiske personale på hver skole har modtaget et lokalt

kursus i brugen af Meebook.

I kommende skoleår 16/17 vil der derfor være ændringer for alle.  
Som udgangspunkt arbejder alle i læringsplatformen Meebook, og her 
ligger først og fremmest årsplaner og enkelte undervisningsforløb og 
opgaver til eleverne. Det nye for forældrene vil være, at elevplaner ikke 
udkommer på samme måde 2 gange årligt, men bliver genereret af de 
forløb som eleven arbejder i, sammenholdt med den evaluering, der 
kommer fra læreren både i forhold til personlige mål og de Fælles Mål. 
Vigtigt er det, at eleverne skal medvirke aktivt til opstilling af mål og 
evaluering af deres egen læring.  

Forældrene skal derfor forvente først at modtage elevplaner ved 
slutningen af året 2016, og de vil se anderledes ud end de plejer. Med 
tiden vil de bliver mere udbygget og give et skarpt og fagligt godt 
funderet billede af elevens faglige og trivselsmæssige progression. Vi 
håber på jeres forståelse for denne grundige implementering, og håber I 
vil tage godt imod vores nye skoleværktøj.   

I løbet af skoleåret 16/17 vil I som forældre få adgang til Meebook, når 
skoleledelserne på de enkelte skoler vurderer, at det er relevant. 

Da benyttes dette link: http://meebook.com/foraeldre 

Vi synes læringsplatformen giver mening, og ved fra vores arbejde med 
synlig læring, at det er godt når der opstilles tydelige mål for 
undervisningen. Det er også af stor betydning, at I som forældre kan 
følge jeres barns læring og progression.   
Med Meebook bliver det synligt, hvilke mål, der arbejdes hen imod, 
hvordan målet skal søges nået, og om målet er blevet opfyldt til slut.    

I kan orientere jer lidt mere om skoleværktøjet via hjemmesiden 
www.meebook.com/hvorfor-meebook/   
Og siden lavet til os http://learning.meebook.com/slagelse  
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