
Aula 
Okulla iletişim 



2019’da SkoleIntra’nın ve 2020’de DagIntra’nın yerini aldığında 
Aula ilkokullarda, okul sonrası kulüplerde, eğlence ve kulüp etkinlik  
merkezlerinde ve çocuk yuvalarında yeni iletişim platformu olacak.

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.

İşbirlikçilik çocuğunuzun öğrenimi için gerekeni yaptığında okul-
larda Skoleportalen’i kullanmaya devam edeceğiz. Örneğin burada 
çocuğunuzun öğrenim planını görebilirsiniz.

Aula Nedir?

Aula ile elde ettikleriniz: ...

...çocuğunuzun günlük faaliy-
etlerini daha iyi görebilmenizi 
sağlayan basit ve kullanıcı dostu 
bir çözüm. 

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

...çocuğunuzun verilerini koruyan 
ilave bir güvenlik katmanı



Aula’nın amacı ebeveynler, personel ve 
öğrenciler arasındaki işbirliğini güçlendirmek 
ve pekiştirmektir.

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 “Tümünü yanıtla” işlevini özenle kullanmak için birbiri-
mize yardım etmemiz gerekir.

Aula işbirliğini 

güçlendirecektir



Aula’ya ulaşıp onu kullanmak
1. aula.dk’ya gidin

2. “Ebeveyn” i seçin

3. UNI giriş bilgilerinizle 
giriş yapın

Kullanıcı adınızı veya şifrenizi 
mi unuttunuz?

“Kullanıcı adı veya şifre 
mi unutuldu?” seçeneğini 
tıklayıp NemID ile giriş yapın.

Aula’ya ilk girişinizde NemID’yi kullanmanız gerekir. Ayrıca tutumunuzu 
belirteceğiniz bir takım konular da olacaktır. Örneğin okulun 
çocuğunuzun fotoğrafını çekmesine izin verip vermediğiniz ve bun-
ları nasıl kullanabileceği. Fikrinizi değiştirirseniz cevabınızı her zaman 
Aula’daki “Profilim” kısmında değiştirebilirsiniz.



Burada, üye olduğunuz gru-
pların tüm yayınlarını görebil-
irsiniz
Burada konuşmalar ve düzenle-
meler gibi olayları görebilirsiniz

Buradan mesaj okuyabilir ve 
yazabilirsiniz. Hassas veya gizli 
bilgileri içeren mesajları oku-
mak için NemID’yi kullanmanız 
gerekir

Burada, üyesi olduğunuz gru-
pların resimlerini ve videolarını 
görebilirsiniz

Burada sizinle paylaşılan dosy-
aları görebilirsiniz

Burada, bir veya daha faz-
la çocuğunuzun bilgilerini 
görmeyi seçebilirsiniz

Burada üye olduğunuz grupları 
bulabilirsiniz

Burada Aula içinde arama 
yapabilirsiniz 
Burada iletişim bilgilerinizi, 
kişisel kayıt, rıza ve bildirim 
ayarlarınızı görebilirsiniz
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Aula uygulaması
Ayrıca Aula uygulamasıyla Aula’ya giriş yapabilirsiniz.

Seçtiğiniz bir PIN kodunu veya parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Uygulamayı App Store’dan ya da iPhone, iPad ve Android için  
Google Play’dan indirebilirsiniz.
“Aula”yı arayın ve ebeveynler için mavi sürümü seçin.



Çocuğunuzun Aula’daki verilerini 

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

Hassas veya gizli bilgiler içeren bir mesaj alırsanız NemID’nizi kullan-
manız otomatik olarak istenecektir.

Hassas ve gizli kişisel bilgiler aşağıdakilerle ilgilidir:
• Kişisel kimlik numarası
• 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

Biliyor muydunuz...
bir uygulama olarak NemID alabileceğinizi?

nemid.nu adresinde NemID uygulaması hak-
kında daha fazla bilgi edinin. 



UNI•Giriş bilgilerinizle ilgili sorun 
mu yaşıyorsunuz?
Şifrenizi veya kullanıcı adınızı unuttuysanız kendiniz sıfırlayabilirsi-
niz. “Aula’ya ulaşıp onu kullanmak” kısmına bakın

Eğer UNI•Giriş ile başka sorunlar yaşıyorsanız okula başvurmalısınız.

Yardıma ihtiyacınız olursa

Hazırlayan: Aarhus Belediyesi; Gladsaxe Belediyesi tarafından değiştirildiği tarih - Ağustos 2019

gladsaxe.dk/aula adresinde Aula hakkındaki rehberlik 
ve bilgilere ulaşın

aulasupport@gladsaxe.dk adresinden Aula destek 
hizmetine yazın veya okula başvurun.


