Nyhedsbrev til forældre nr. 2, juni 2019

Kære forælder,
Sommerferien nærmer sig – og dermed kommer vi også nærmere det tidspunkt, hvor SkoleIntra
lukker ned og Aula starter op. Når skolen begynder igen efter sommerferien, kan du ikke længere
benytte SkoleIntra. Herefter foregår al digital kommunikation mellem dig og dit barns skole på Aula.
Til august 2019 skal du altså logge på Aula for første gang. Derfor får du dette nyhedsbrev, så du er
godt forberedt.

Hvad er Aula?
Aula bliver den nye kommunikationsplatform i folkeskoler og dagtilbud. Skolerne kommer på Aula i
august 2019, og dagtilbud kommer på til efteråret 2020.
Målet med Aula er at skabe rum for bedre kommunikation mellem dig som forælder og os som
skole. Bedre kommunikation kan nemlig understøtte bedre læring og større trivsel for børnene.
Kig med på en kort introvideo om Aula

Indtil den 20. juni kan du gemme materiale fra SkoleIntra
•
•
•

Hvis du vil gemme billeder fra SkoleIntra, skal du downloade dem inden den 20. juni.
Du kan få overført beskeder til Aula, men kun hvis du har trykket på knappen ”Gem i arkiv”
inde på beskeden.
Du kan bruge SkoleIntra i hele juni måned.

I juli måned er vi offline
I juli måned er skolen offline, mens SkoleIntra lukker ned og Aula starter op.

1

Til august kan du komme på Aula
Fra august, når skolen begynder som normalt, kan du logge på Aula.
Sådan logger du på Aula:
1. For at få adgang til Aula på din PC, skal du ved første login bruge dit NemID.
2. Herefter kan du bruge dit Uni-Login. Hvis du skal se dele af Aula, der indeholder
personfølsomme oplysninger, vil Aula automatisk anmode dig om at logge på med NemID.
3. Logger du på Aula via din mobil eller tablet, skal du første gang logge på med NemID.
Herefter skal du bruge en selvvalgt pinkode eller fingeraftryk, som du måske kender det fra
e-Boks eller MobilePay.
4. Første gang du logger på Aula, er der en række ting, du skal tage stilling til. På den måde
bliver Aula sat op ud fra dine behov og ønsker.
5. Du logger på Aula via www.aula.dk eller på din mobil eller tablet via en app. Har du en
Android telefon, kan du finde Aula inde i Play Butik.
Har du en Apple telefon, kan du finde Aula inde i App Store. Som forælder skal du
downloade Aula til Elev/Forældre. Denne app er blå, modsat medarbejderes app,
som er grøn. Vejledning til brug af App
6. Hvordan logger du første gang på Aula.dk? Følg vejledning Log på Aula

Uni-Login som forældre
Du skal bruge dit Uni-Login, når du skal logge på Aula. Hvis du endnu ikke har et Uni-Login, eller
hvis du har glemt dit log-in, kan du finde vejledningen her ”Uni-Login forældre”

Her kan du få hjælp til at logge på Aula
•
•

Hvis du har brug for hjælp til Aula, så kig med her Introduktioner til forældre
Du kan også kigge forbi kontoret på dit barns skole, så kan de hjælpe dig.
Husk at medbringe dit Nem-ID.

Instructions in other language
Look at this link English Turkish Urdu Arabic Somali

Mere viden
På Aulainfo.dk og på Holbaek.dk/aula kan du finde mere viden om Aula og hvordan du bruger Aula
fra august.

Rigtig god sommer til jer alle,

Julie Becher
Chef for Læring og Trivsel
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