
Aula
erstatter ForældreIntra

Hvad er Aula?

Aula bliver den nye kommunikationsplatform i folkeskoler, SFO’er, fritids- og klubtilbud samt dag-
tilbud, når Aula erstatter ForældreIntra i 2019 og BørneIntra i 2020. 

Aula betyder forsamlingssal og udtrykker fællesskab og samling. Med Aula får vi et fælles rum til 
kommunikation og samarbejde i en nem, brugervenlig og sikker løsning, som følger barnet lige fra 
vuggestuen til udgangen af folkeskolen.

Aula skal styrke
samarbejdet

Målet med Aula er at styrke samarbej-
det mellem forældre, medarbejdere og 
elever. Når du som forælder involverer 
dig aktivt i dit barns skoleliv, har det stor 
betydning for dit barn. Et godt samarbejde 
mellem dig og skolen smitter positivt af på dit 
barns læring, udvikling og trivsel.

Med Aula kan du: 
•  Følge med i, hvad der sker på dit barns skole
•   Kommunikere med skolens medarbejdere og de andre 

forældre
•  Tilmelde dig arrangementer og møder

Vi er fælles om at gøre Aula til en god løsning
Husk at bevare den gode tone og skriv kun til dem, der har behov for at modtage informa-
tionen. 

•  Bevar den gode tone
•  Brug ”svar alle” med omtanke

Brug for hjælp

Find vejledning og information om Aula på:

aulainfo.dk

Kontakt skolen eller ring til: 

Den Digitale Hotline på 70 20 00 00

Oplever du problemer med dit UNI-Login?

Husk at du selv kan nulstille din adgangskode, hvis du har glemt dit brugernavn eller adgangskode. 
Følg vejledningen på første side. Oplever du andre problemer med UNI-Login, skal du kontakte skolen.
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Sådan kommer du på Aula Aula beskytter dit barns data

Aula beskytter oplysningerne om dit barn og dig. Hvis du modtager en besked, 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 informationer om: 
• Race og etnisk oprindelse
• Religiøs overbevisning
• Helbredsoplysninger
• Seksuelle forhold og orientering
• Særlige sociale vanskeligheder
• Private forhold
• Strafbare forhold og domme
• CPR-nummer

1. Gå til Aula.dk

2. Vælg ”Forælder”

3. Log ind med dit 

Har du glemt dit brugernavn eller adgangskode? 
Vælg ”Glemt brugernavn eller adgangskode”
og log ind med NemID

Vidste du…

at du kan få NemID som app?
 

Så er det nemmere at bruge NemID

Læs mere om NemID appen på nemid.nu

Aula app

Senere kommer der også en Aula app. 

Indtil da kan du logge på Aula på aula.dk.

Du vil få information om appen, når den er klar. 

Første gang du logger på Aula, skal du tage stilling til samtykker og tilladelser. 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. 


