Læringsplatform og elevens plan
- En del af skole/hjem samarbejdet
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Læringsplatform og elevens plan i Ikast-Brande kommune
Nedenfor er en information om Ikast-Brande Kommunes valg af læringsplatform og elevens plan.
Læringsplatformen MOMO
Alle kommuner skal vælge en læringsplatform, som alle folkeskoler i kommunen skal anvende. Ikast-Brande
Kommune har valgt Læringsplatformen MOMO.
Læringsplatformen har særligt to funktioner for den enkelte skole:
1. Det er et professionelt værktøj til lærere og pædagoger, når de skal forberede, udføre og løbende
evaluere undervisningsforløb for de klasser, de underviser i.
2. Der udarbejdes en digital elevplan for den enkelte elev, som forældrene via et UNI-login kan tilgå.

Elevens plan:
Alle elever i folkeskolen skal have en elevplan. En elevplan beskriver og dokumenterer dit barns læring i
skolen. En elevplan er med til at fastholde, at udviklingen i dit barns læring bliver vurderet og evalueret
gennem de undervisningsforløb barnet deltager i.
Dit barns elevplan indeholder en oversigt over dets læring. Den beskriver og dokumenterer dit barns
skolearbejde. Elevplanen indeholder de fremadrettede læringsmål for dit barn, en status på, hvor langt
barnet er i sin læring, og giver dokumentation for de opfølgninger, som du og skolen for eksempel aftaler
på en skole-hjem-samtale.
Elevplanen er digital og dermed er den let tilgængelig for både dit barn, skolen og dig som forælder. Når
elevplanen er digital, giver det en række fordele i forhold til, at man løbende kan lave opdateringer og lagre
informationer.
Som forældre giver det dig mulighed for løbende at logge ind på dit barns side og følge med i, hvad dit barn
lærer i de forskellige fag gennem et skoleår. Det betyder ligeledes, at vigtige informationer om dit barns
læring i 3. klasse stadig vil være tilgængelige, når dit barn kommer i 9.klasse. Kort sagt muliggør dette, at du
som forældre løbende kan have en indsigt i dit barns læring.
Den digitale elevplan gør det også nemt at udveksle elevplanen, hvis dit barn skifter skole.
Elevplanen er et fælles værktøj
Læreren bruger elevplanen som et grundlag for at vejlede dit barn. Læreren kan for eksempel vælge at
skrive evalueringsresultater, feedback på en opgave, referatet af en trivselssamtale eller beslutninger
truffet på en skole-hjem-samtale ind i elevplanen. Elevplanen kan også indeholde opfølgninger på
testresultaterne fra de nationale test. På baggrund af elevplanens informationer kan læreren planlægge og
tilrettelægge undervisningen. Dermed er elevplanen et redskab til at styrke den undervisning, som dit barn
modtager.
Elevplanen er ikke bare lærerens værktøj, det bliver også elevens værktøj i det daglige arbejde, det er her
det synliggøres for dit barn, hvad det er for læringsmål, der er sat for et undervisningsforløb eller for en
periode. Her bliver det tydeligt for dit barn, hvad der skal arbejdes med.

De nationale krav til en elevplan
Undervisningsministeriet har besluttet, hvilke fag, der skal være særligt fokus på de enkelte årgange i
forbindelse med elevplanen, disse kan ses i nedenstående oversigt.
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Ikast-Brande Kommunes forventninger til skolernes anvendelse af læringsplatformen i 2018/2019
- Alle lærere skriver deres årsplan i MOMO
-

Alle fag, der nationalt er obligatorisk i elevplanen skal anvende MOMO i et særligt omfang, der
viser et overblik over den enkelte elevs læring.

Det betyder, at du som forældre vil opleve dit barns elevplan kontinuerligt vil forandre sig gennem
skoleåret i takt med, at lærerne i dit barns klasse udformer undervisningsforløb i MOMO.
Det vil ligeledes være i MOMO, at en evt. forberedelse til en skole-hjem-samtale vil ligge.
På næste side kan du læse mere om, hvordan du opretter dig i MOMO
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Forældrevejledning til oprettelse af et UNI-Login
Adgang til skolens læringsplatform – MOMO – kræver oprettelse af et såkaldt UNI-Login.

Oprettelse af UNI-Login til forældre
Start med at åbne MOMO via en browser: http://systematic-momo.dk

Klik på UNI-Login

Klik på den store lyseblå knap.

Klik her

Klik nu på ”Glemt brugernavn eller adgangskode?”
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Klik her

Klik nu på ”Log på med NemID”.

Brug nu dit personlige NemID til at logge på med.
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Notér dit brugernavn og indtast en ny adgangskode.
Den nye kode virker med det samme og du kan starte med at anvende MOMO straks.

Ukendt NemID

Hvis du mødes med ovenstående, så tag venligst kontakt til dit barns skole.

Glemt UNI-Login eller adgangskode
Hvis du senere glemmer dit UNI-Login, skal du blot gennemføre handlingerne i denne vejledning igen:
MOMO → Login med Unilogin → Glemt brugernavn eller adgangskode osv.
Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende oprettelsen af Unilogin til forældre, så tag venligst kontakt til
dit barns skole.

Med venlig hilsen
Thomas Garsdal, Skolechef
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