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Hvad er Aula? 

Aula bliver den nye kommunikationsplatform i folkeskoler, SFO'er, fritids- og klubtilbud 

samt dagtilbud, når Aula erstatter Forældrelntra i 2019.

Aula betyder forsamlingssal og udtrykker fællesskab. Med Aula får vi et fælles rum til kom

munikation og samarbejde i en nem, brugervenlig og sikker løsning, som følger barnet lige 

fra vuggestuen til udgangen af folkeskolen. 
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Med Aula får du ... 

• en nem og brugervenlig løsning,

som giver dig et bedre overblik

over dit barns hverdag

• en indgang til kommunikation

• et ekstra lag af sikkerhed, der

beskytter dit barns data godt



Overblik 

ALLE * -MARKEREDE ANDRE MEDARBEJDERE 

Velkommen til Aula 

Ricky Hansen til SC (Medarbejdere - Forældre) v 

22. feb. 2019 Redigeret 

Pilotklasser 

UNl-login 

Introduktion I uge 44 {tirsdag og torsdag) 



Sådan kommer du på Aula 

1. Gå til aula.dk

2. Vælg "Forældre"

3. Log ind med dit U N l•logi n

Bruger du U NI-Login for første gang, 

eller har du glemt dit brugernavn eller 

adgangskode? 

Vælg "Glemt brugernavn eller adgangskode", 

og log ind med NemlD. 

UNM.ogin 
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Første gang du logger på Aula, skal du bruge Nem ID. Der vil også være en række ting, du skal 

tage stilling til. Fx om skolen må tage billeder af dit barn, og hvor de må bruge dem. Ændrer du 

mening, kan du altid ændre dine svar under "Min profil" i Aula. 



Overblik 

ALLE MARKEREDE ANDREMEDARBEJDERE FORÆLDRE KOMMUNE 

• Nyt fra Musikskolen *

GitteElsborJtilOU,Ol/, 1U.1V.2Uog20andre-
25.aug.2019 

-

Korene er nu i gang og vi har fået en rigtig god start med mange tilmeldinger. Der er pt. 371 koret fra 

0.-2.klasse og 12 i koret fra 3.-6.klasse. Der er stadig plads til enkelte flere, hvis man ønsker at starte 

op til kor. 

Rent praktisk vil jeg bede jer om at give fritidshjemmet og klasselærerne besked om at børnene går 

til kor. så der ikke er tvivl om hvor de befinder sig og hvor de skal hen om mandagen. 

Vi plejer at have åbent for at man kan have gæster med til kor, hvis man har en veninde/ven, der 

gerne vil med, men her er det vigtigt at der gives besked til pædagogerne/lærerne først. Vi glæder os 

til et dejligt forløb med jeres skønne børn. LOl'em ipsum dolOI' sit amet. consectetur aclipiscing elit, 

sed do elusmod tempor lorem ipsum dolor sit amet coosectetur aclipisdng elit sed do eiusmod 

tempor li Læs mere 
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Matematik(3A) 

Sted:s14-Ressourcer:201pads 

Matematik(J.A) 

9.30 Sted:d4-Ressourcer:201pads 

Pause 

Sted:Paradisgården 

Dansk{1.B) 

11.00 Sted:1.3 

11.30 Dansk{1.B) 

12.00 Sted:1.3 

13.30 

15:45 

USU(l.B)· Vikar for HL 

Sted:1.3 

Møde med Victors forældre 

Sted:1.3 





Aula beskytter dit barns data 

Aula beskytter oplysningerne om dit barn og dig. Hvis du modtager en besked, der indeholder 

følsomme ellerfortrolige oplysninger, skal du bruge dit Nem ID. 

Hvis du skriver en besked i Aula, der indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du 

huske at markere beskeden som "følsom". 

Følsomme og fortrolige personoplysninger er informationer om: 

• CPR-nummer

• Helbredsoplysninger

• Private forhold, fx

• Indlæringsvanskeligheder

• Familiære forhold

• Sygdomme

• Skilsmisse

• Adoption

• Særlige sociale vanskeligheder

• Religiøs overbevisning

• Race og etnisk oprindelse

• Seksuelle forhold og orientering

• Strafbare forhold og domme

Vidste du ... 

at du kan få NemlD som app? 

Så er det nemmere at bruge Nem ID 

Læs mere om NemlD appen på nem id.nu 



Brug for hjælp 

Find vejledninger og information om Aula på 

aulainfo.dk 

Du kan også kontakte skolen. 

Oplever du problemer 
med dit UNl•Login? 

Hvis du har glemt din adgangskode eller dit brugernavn, kan du selv nulstille det. 

Se under "Sådan kommer du på Aula". 

Hvis du oplever andre problemer med UNl•login, skal du kontakte skolen. 
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