
Aula 
Anaokulu ile iletişim  



Aula, 2021 yılında DagIntra'nın yerini aldığında anaokulunun yeni iletişim 
platformu olacak. İşbirliği çocuğunuzun öğrenimi, gelişimi, sağlığı ve 
eğitimiyle ilgili olduğunda INFOBA'yı kullanmaya devam edeceğiz. Burada, 
örneğin çocuğunuzun Odak Çocuk formlarını görüntüleyebilirsiniz.

İlkokullar, okul sonrası programları, sosyal etkinlik merkezleri ve kulüpler 
2019'dan beri Aula'yı kullanmaktadır. 

Aula, toplantı salonu anlamına gelip toplumu ve dostluğu ifade eder. 
Aula ile çocukları kreşten ilkokul sonuna kadar takip eden basit, kullanıcı 
dostu ve güvenli bir çözümde iletişim ve işbirliği için ortak bir alana sahip 
oluyoruz. 

Aula Nedir?

Aula ile elde ettikleriniz: ...

...çocuğunuzun günlük faaliyetleri-
ni daha iyi görebilmenizi sağlayan 
basit ve kullanıcı dostu bir çözüm. 

...çocuğunuzla / çocuklarınızla ilgili 
iletişim için kreşten ilkokul sonuna 
kadar bir giriş noktası.

...çocuğunuzun verilerini koruyan 
ilave bir güvenlik katmanı.



Aula'yı kullanmanın amacı ev, personel ve  
çocuklar arasındaki işbirliğini güçlendirip  
pekiştirmektir. 
 
Çocuğun öğrenimi için paylaşılan sorumluluk:

Aula ile yapabilecekleriniz...

... çocuğunuz okuldayken okulda neler olduğunu takip etmek.

... personel ve diğer ebeveynlerle iletişim kurmak.

... etkinlikler ve toplantılar için kaydolmak. 

Yazılı olarak iletişim kurmak için Aula'yı iyi ve keyifli bir yer haline getirme 
konusunda birleştik. Bu nedenle aramızdaki ahengi muhafaza edip 
“Herkese yanıt ver” işlevini özenle kullanmak için birbirimize yardım 
etmemiz gerekir.

Aula işbirliğini 
güçlendirecektir

Öğretmenlerden Öğretmenlerden 
gelen bilgilergelen bilgiler

Evden gelen Evden gelen 
bilgilerbilgiler

Ebeveynlerle Ebeveynlerle 
paylaşılırpaylaşılır

Ebeveynler Ebeveynler 
öğretmenlerin öğretmenlerin 
bilgisine göre bilgisine göre 
hareket ederhareket eder

Öğretmenler Öğretmenler 
ebeveynlerin ebeveynlerin 
bilgisine göre bilgisine göre 
hareket ederhareket eder

ÖğretmenlerleÖğretmenlerle  
paylaşılırpaylaşılır



Aula'ya erişim ve kullanma şekli
1. aula.dk'ya gidin 

2.  Şunu seçin: 
   “Select Unilogin/NemID”

3.  Size ait Unilogin veya 
NemID ile giriş yapın

Kullanıcı adınızı veya şifrenizi 
mi unuttunuz? 

Diğer seçenekler altında seçin: 
“Örneğin NemID ile giriş yapın”  
ya da  
şunu seçip bir Unilogin edinin: 
“Kullanıcı adımı bilmiyorum” 

Aula'ya ilk girişinizde NemID'yi kullanmanız gerekir. Ayrıca karar vermeniz 
gereken birkaç şey de olacaktır. Örneğin çocuğunuzun görüntüleri ve 
bunların nasıl kullanılabileceği hakkında. Fikrinizi değiştirirseniz cevabınızı 
her zaman Aula'daki “Profilim” kısmında değiştirebilirsiniz. 

Nasıl giriş yapmak istediğinizi seçin

DİĞER GİRİŞ SEÇENEKLERİ
Sadece personel için

UNILOGIN

Sonraki

Kullanıcı adı

Diğer seçenekler
Örneğin NemID ile giriş yapın
Kullanıcı adımı bilmiyorum

DANİMARKA
EĞİTİM BAKANLIĞI
BT VE ÖĞRENİM DAİRESİ



Burada, üye olduğunuz grupların 
tüm yayınlarını görebilirsiniz.

Burada konuşmalar ve 
düzenlemeler gibi olayları 
görebilirsiniz.

Buradan mesaj okuyabilir ve 
yazabilirsiniz. Hassas bilgiler 
içeren mesajları okumak için 
NemID'nizi kullanmanız gerekir. 

Buraya, alma saatlerini ve 
çocuğunuzu kimin alacağını not 
edebilirsiniz.

Burada, üyesi olduğunuz 
grupların resimlerini ve 
videolarını görebilirsiniz.

Burada, bir veya daha fazla 
çocuğunuzun bilgilerini görmeyi 
seçebilirsiniz

Burada üye olduğunuz grupları 
bulabilirsiniz.

Burada Aula içinde arama 
yapabilirsiniz. 

Burada iletişim bilgilerinizi, kişisel 
kayıt, rıza ve bildirim ayarlarınızı 
görebilirsiniz

Buradan INFOBA'ya erişebilirsiniz.
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Aula'da nasıl  
dolaşacaksınız? 
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It is William’s birthday in 2 days

4 gün sonra Louise’in (4C) doğum günü

It is Louise’s (4C) birthday in 4 days

7 gün sonra Wissam’ın doğum günü
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Camilla’nın sunumu - Kırmızı için yeni öğretmen
SUNBEAM için (Personel - Ebeveynler) ULLA Berg Hjarnaa (Öğretmen - SUNBEAM) 
19 Kasım 2020

Parent pilots
SUNBEAM için (Personel - Ebeveynler) ULLA Berg Hjarnaa (Öğretmen - SUNBEAM) 
18 Kasım 2020

Yan.Corona’nın yayılması
SUNBEAM için (Personel - Ebeveynler) ULLA Berg Hjarnaa (Öğretmen - SUNBEAM) 
18 Kasım 2020

Camilla 1/11’de Kırmızı ile başlıyor. Ona hoş geldin deyin

Belediye planı - N.B. süre kısa!

Camilla - sunum.docx 

Ebeveyn pilotları.pdf 

Genel Bakış KURULUM

BUGÜN

GENEL BAKIŞ

TAKVİM

MESAJLAR

GEL/GİT

GALERİ

DOĞUM GÜNÜ

Yaklaşan

Teslim eden: INFOBA 

2 gün sonra William’ın doğum günü

GRUPLAR ARAMA PROFİLİM

HEPSİ İŞARETLİ ÖĞRETİM KADROSU DİĞER EBEVEYNLER



Aula uygulaması
Ayrıca Aula uygulamasıyla Aula'ya giriş yapabilirsiniz.

Seçtiğiniz bir PIN kodunu veya parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Uygulamayı App Store'da iPhone ve iPad'inize veya Google Play'de 
Android'e indirebilirsiniz.  
“Aula”yı arayın ve ebeveynler için mavi sürümü seçin.



Çocuğunuzun Aula'daki verilerini 
böyle korursunuz 

Biliyor muydunuz...
bir uygulama olarak NemID alabileceğinizi?

nemid.nu adresinde NemID uygulaması 
hakkında daha fazla bilgi edinin

Hassas veya gizli bilgiler içeren bir mesaj yazıyorsanız mesajı “hassas” olarak 
işaretlemelisiniz. 

Hassas veya gizli bilgiler içeren bir mesaj alırsanız NemID'nizi kullanmanız 
otomatik olarak istenecektir. 

Hassas ve gizli kişisel bilgiler aşağıdakilerle ilgilidir:
• Merkezî nüfus sicil no.
• Sağlık bilgileri
• Özel konular, ör.
 • Öğrenme güçlükleri
 • Aile ilişkileri
 • Hastalıklar
 • Boşanma
 • Evlat edinme
• Özel sosyal zorluklar
• Dini inanç
• Irk ve etnik köken
• Cinsel ilişkiler ve yönelim
• Cezai davranış ve mahkumiyet



Unilogin ile sorun  
mu yaşıyorsunuz? 

Şifrenizi veya kullanıcı adınızı unuttuysanız kendiniz sıfırlayabilirsiniz. 
“Aula'ya erişim ve kullanma şekli” bölümüne bakın.

Unilogin ile ilgili sorun yaşıyorsanız çocuğunuzun anaokuluna 
başvurmalısınız.

Yardıma ihtiyacınız olursa

Hazırlayan: Aarhus Belediyesi, Gladsaxe Belediyesi tarafından uyarlandı – Kasım 2020

aulainfo.dk adresinde Aula hakkındaki rehberlik ve bilgilere ulaşın

Herhangi bir şüpheniz veya herhangi bir sorunuz  
varsa çocuğunuzun anaokuluna başvurun. 


