INTRANET
Foras intranet er vores interne del af Foras hjemmeside. På intranettet er det muligt at finde
inspiration og information, eksklusivt for ansatte og bestyrelsesmedlemmer i foreninger
medlem af Fora og ingen andre.
På intranettet kan du sparre med andre medlemsforeninger i Fora, hente inspiration til
projekter og dele erfaringer. Du kan nemt og uden beregning hente fotos til dit katalog eller
foldere og finde undervisere til din forening. Det er vores forum internt i organisationen, hvor
vi kan finde og dele oplysninger, der er forbeholdt os i Fora.

Det får du adgang til på intranettet:

FIND EN
UNDERVISER

DOKUMENTER OG
INSPIRATION

Find en underviser.
Hvis du har behov for en ny underviser, gør vores underviserdatabase det
muligt at finde frem til de undervisere, der underviser/har undervist i en eller
flere medlemsforeninger i Fora. Det er muligt at søge på fag, så det er let og
overskueligt at få kontakt til den slags underviser, du har behov for. Bemærk:
At være en del af Foras underviserdatabasen er ikke en kvalitetsstempel. Det
er udelukkende en oversigt over undervisere, der har/har haft tilknytning til en
forening, der er medlem af Fora.
Dokumenter & inspiration.
Her finder du guides, vejledninger og gode råd i forhold til foreningsarbejde.
Her kan du finde beskrivelser af andre foreningers projekter og Foras egne
projekter. Hvis du er styrelsesmedlem eller udvalgsmedlem kan du finde
dagsordner, bilag og referater.

Fotoarkiv.
Her kan du uden beregning downloade fotos til jeres forenings katalog,
foldere, hjemmeside mm.
FOTOARKIV

OPSLAGSTAVLE

Opslagstavle.
Her kan du stille spørgsmål til andre medlemsforeninger i Fora. Opslagstavlen
er tænkt som et sted, hvor medlemsforeningerne kan sparre med hinanden
omkring spørgsmål til fx bestyrelsesarbejde, skolelederudfordringer,
undervisere, økonomi, lovspørgsmål eller andet, der errelevant for jer at
vende med andre foreningsaktive. kunne være relevant for jer at vende med
andre foreningsaktive.

Vi vil gerne gøre vores fotoarkiv endnu større for at kunne tilbyde Foras medlemmer det
bedste og største udvalg af fotos. Har I i jeres forening nogle fotografier, I gerne vil dele
med andre medlemsforeninger i Fora (og har de fulde rettigheder til billederne), så ring til
kommunikationskonsulent Louise Albers på tlf.: 36 93 26 25 eller skriv på louise@fora.dk
Vi forsøger hele tiden at udvikle intranettet og gøre det bedre, så har du ris eller ros til
opbygning eller indhold på intranettet så kontakt kommunikationskonsulent Louise Albers.

Guide til oprettelse af bruger på intranettet:

1. Klik på ikonet øverst oppe i højre hjørne på hjemmesiden.
2. Skriv det brugernavn og adgangskode, du har fået tilsendt. Har du ikke fået tilsendt en

mail med brugernavn og adgangskode, så kontakt Solveig Heldt på tlf.: 36 93 26 23 eller på
solveig@fora.dk, Peter Kofoed Brix på tlf.: 42 27 26 28 eller på peter@fora.dk eller Snebjørn
Andersen på tlf.: 36 93 26 28 eller på snebjorn@fora.dk.

3.

Nu er du logget på. Første gang, du logger på, skal du ændre din adgangskode til en
personlig kode, som kun du kender. Koden skal være på mindst fire tegn, skal indeholde et stort
bogstav og skal indeholde et tal.

Har du problemer med at logge ind, mangler du et brugernavn og en adgangskode eller
driller intranettet dig på anden vis, så kontakt enten Solveig Heldt på tlf.: 36 93 26 23 eller
på mail: solveig@fora.dk, Peter Kofoed Brix på tlf.: 42 27 26 28 på mail: peter@fora.dk
eller Snebjørn Andersen på tlf.: 36 93 26 28 eller på snebjorn@fora.dk.

