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Elektronisk kommunikation pa  VNF 

VNF har to ”kommunikations-platforme”: 

 Hjemmesiden; www.vejlernesnaturfriskole.dk -hvorfra, der kan linkes til Viggo. 

 Viggo, som er vores intra-system. 

Nedenstående er en beskrivelse af, hvad og hvordan vi kommunikerer via henholdsvis hjemmesiden og Viggo. 

Vejlernesnaturfriskole.dk 

 

Vejlernesnaturfriskole.dk er vores ansigt udad til. Dvs. det er her, man kan finde os, uden at have et barn på VNF. 

Her kan man finde følgende oplysninger: 

 Praktiske oplysninger som telefonnummer, adresse, cvr, priser og lign. 

 Lovkrav oplysninger – dvs. oplysninger, som UVM kræver at kunne se på hjemmesiden. 

 Diverse foldere fra Thisted Kommune. 

 Galleri – billeder fra hverdagen på VNF. 

 Nyt fra kontoret og kalender. 

 Links til Viggo og til Viben. 

Viggo 
Viggo er vores kommunikationssystem mellem alle de aktører, der har tilknytning til VNF. Her kan elever, 

forældre, ansatte og bestyrelse nemt finde hinanden og kommunikere diverse oplysninger på kryds og tværs. I 

Viggo kan man finde følgende: 

 Beskeder – sende til og modtage fra enkelt personer eller grupper. 

 Oplysninger ang. ens relationer - herunder: 

o Se barns arrangementer. 

o Se barns fravær eller meddele fravær. 

 Se diverse oplysninger på relevante opslagstavler. 

 Se diverse arrangementer i kalenderen. 

 

Hvis du som bruger oplever mangler, uklarheder eller har forslag til hvordan kommunikationen til og fra VNF kan 

forbedres er du velkommen til at indsende disse til info@vejlernesnatifriskole.dk 
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Intro til Viggo 

Nedenstående er en beskrivelse af hvordan, du kommer i gang med Viggo. Beskrivelsen er ikke dækkende for alle 

Viggos funktioner. Du er naturligvis altid velkommen til at spørge personalet på VNF og hjælp. 

1. Man går ind i Viggo ved at taste www.vejlernesnaturfriskole.dk i browseren – her trykkes på linket til 

Viggo. 

a. Viggo kan bruges på både pc, tablets og mobiltelefoner – på ældre mobile enheder, er den dog 

ikke helt perfekt – men på nye enheder kører den. 

b. Der kan downloades en App til mobile enheder – den findes både i App-Store og Google-Play.  

I øverste linje skrives vejlernesnaturfriskole.viggo.dk – ikke noget med www. 

foran. 

Læs om brugernavn og adgangskode i punkt 2. 

 

 

 

 

2. Både brugernavn og adgangskode er ens cpr-nummer… Man kan selv ændre sin adgangskode (den der 

står nederst). 

a. Hvis man har problemer med log-in, må man henvende sig til kontoret. 

3. Når man er logget ind, bedes man tjekke sine oplysninger, at de er korrekte – dette gøres under: 

 Din konto – Din profil – husk at trykke opdater! 

 Lav evt. ny kode (vi kan altid nulstille den, hvis I glemmer den). 

b. Der kan komme en fejlmeddelelse i forbindelse med at man opdaterer – det er hvis ens 

personnummer starter med 0 – så skal det tilføjes i feltet. 

c. Ændringer i Viggo overføres automatisk til vores administrationssystem. 

4. Hvad er der så ellers af muligheder: 

a. Man kan modtage og sende beskeder – der kan sendes til enkeltpersoner og grupper. 

 Skriv navn eller gruppe i feltet. 

 Skriv besked og tryk send. 

b. Man kan se sine relationer – altså sine børn. 

 Man kan se deres skema. 

 Deres lektier – ses som en lille blyant i skemaet. 

 Man kan se og oprette fravær (fravær må også gerne meddeles pr. telefon). 

c. Man kan se sine børns klassekammerater og deres forældre. 

 Gøres under brugere – her er brugere og grupper. 

 


