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Aula skal styrke samarbejdet
Når du som forælder involverer dig aktivt i dit barns hverdag i dagtilbuddet, skolen, SFO’en eller klubben, har det stor betydning for dit barn. Et
godt samarbejde smitter nemlig positivt af på dit barns læring, trivsel og
udvikling.
Med Aula kan du:
• Følge med i, hvad der sker i dit barns hverdag
• Kommunikere med medarbejdere og de andre forældre
• Tilmelde dig arrangementer og møder
• Nemt få adgang til info og andre it-løsninger
Vi er fælles om at gøre Aula til god løsning
• Hold en god tone
• Brug kun “Svar alle”, når det er relevant for alle
• Opdater dine kontaktoplysninger løbende*

*Skolen kan give dig et alias, hvis du har navne- eller adressebeskyttelse
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Sådan kommer du på Aula
Du kan bruge Aula app eller aula.dk
• Aula app logger du på med pinkode, Touch ID eller ansigtsgenkendelse
• aula.dk logger du på med Unilogin
Du skal bruge dit NemID, når du logger på Aula første gang, og hvis du
glemmer dit Unilogin brugernavn eller adgangskode.
Hvad er Unilogin?*
Du får dit Unilogin, når du logger på Aula første gang. Det er et login for
forældre og elever i dagtilbud, folkeskoler, SFO og klubber. Det består af
et fast brugernavn og en adgangskode, som du selv vælger. Dit Unilogin
følger dig, indtil dit barn forlader folkeskolen.
Kender du ikke dit Unilogin?
• Vælg ”Få mit eller mit barns brugernavn”
• Vælg ”Brug NemID”
Har du glemt adgangskoden til dit Unilogin?
• Skriv dit Unilogin brugernavn
• Vælg ”Få ny adgangskode”
*Læs mere om Unilogin på aarhus.dk/unilogin(link)

AULA | SKOLE | 4

Aula app

aula.dk

Vælg ”Forælder”
Vælg ”Få mit eller mit
barns brugernavn”

Hent appen
”Aula til forældre
og elever”

Gå til aula.dk
Vælg ”Unilogin”
Vælg ”Få mit eller mit
barns brugernavn”

Første gang du
logger på Aula, skal
du bruge NemID
Opret en pinkode
Giv appen lov til at
bruge dine data
Aktiver Touch ID eller
ansigtsgenkendelse

Accepter Aulas
privatpolitik
Vil du modtage
notifikationer?

Første gang du
logger på Aula, skal
du bruge NemID

Accepter Aulas
privatpolitik
Opdater dine
kontaktoplysninger

Du er klar til at tage Aula
i brug. Se vejledninger på
aarhus.dk/aula
Udfyld tilladelser
og samtykker*

Opdater dine
kontaktoplysninger

Udfyld tilladelser
og samtykker*
Du er klar til at tage Aula
i brug. Se vejledninger på
aarhus.dk/aula

* Første gang du logger på Aula, er der en række ting, som du skal tage stilling til fx om du vil dele dine kontaktoplysninger med de andre forældre samt brug af billeder af dit barn og dig selv. Hvis skolen ikke må vise
billeder af dit barn, vil du ikke kunne se billeder af dit barn i Aula. Du kan altid ændre dine tilladelser og samtykke under ”Min profil” i Aula.
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Sådan bruger du Aula
1

I overblik ser du opslag fra de grupper, du er med i

2

I kalender ser du skema og begivenheder fx samtaler og arrangementer

3

I beskeder kan du læse og skrive beskeder

4

Galleri*, kontakter og dokumenter

5

Vælg hvilket barn, du vil se information om

6

Søg i Aula

7

Dine grupper og din profil
På din profil kan du se og ændre kontaktoplysninger, stamkort,
samtykker og notifikationsindstillinger.

8

Dit barns lektier og andre informationer

9

Nyttige links fx hjælp til Aula, læringsplatformen Momo og skolemælk

10

Hurtig adgang til at oprette begivenhed og besked**

5

6
9

8
Overblik

7

HUSKELISTE

LINKS

10

*Forældre kan ikke dele billeder med andre
**Forældre kan ikke oprette opslag eller filer

4
1

2

3
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Sådan skriver du beskeder
Sådan skriver du beskeder
• Vælg ”Beskeder”
• Vælg ”Skriv” (Aula app) eller ”+ Opret besked” (aula.dk)
• Indtast modtagerens navn i feltet ”Til”
- Skriver du fx klassens navn i modtagerfeltet, kan du vælge børn,
forældre og medarbejdere i klassen
- Skriver du fx et barn i modtagerfeltet, kan du vælge barnets forældre og
medarbejdere
Vælg institution
Har du børn i både skole og dagtilbud, eller går dit barn i klub? Så skal du
huske at vælge hvilken institution, du vil skrive til, før du indtaster modtagerens navn i feltet “Til”.
Hvem skal modtage svar fra dig?
Når du svarer på en besked, kan du vælge ”Svar afsender direkte” eller
”Svar til alle”. Brug kun ”Svar til alle”, når det er relevant for alle.
Du finder en trin-for-trin-guide til beskeder på dansk og andre sprog på
aarhus.dk/aula(link)
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Aula beskytter dit barns data
Aula beskytter oplysningerne om dit barn og dig. Hvis du modtager en
besked i Aula, der indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, skal
du bruge dit NemID.
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:
• 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
• Straf bare forhold og domme
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Sådan får du hjælp
• På aarhus.dk/aula(link) finder du trin-for-trin-guides til Aula på flere
sprog og video-guides på dansk
• Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00
• Kontakt dit barns skole
Har du glemt dit Unilogin brugernavn eller adgangskode?
• Vælg ”Få mit eller mit barns brugernavn”og få dit Unilogin brugernavn
• Vælg ”Få en ny adgangskode” for at vælge en ny adgangskode
Du skal bruge NemID, hvis du har glemt dit Unilogin brugernavn eller
adgangskode.
Hvis du oplever andre problemer med Unilogin, skal du kontakte dit barns
skole ellere klub.

