En sikker platform

Aula er en sikker platform, hvor data opbevares og behandles
sikkert. Dine og dine børns data bliver ikke udnyttet
kommercielt.
Du får adgang til Aula med dit UNI-login. De dele af Aula, der
indeholder følsomme personoplysninger, skal du tilgå via
NemID. Du kan også downloade en app til din telefon og
logge på den vej.

Hvornår kan du bruge Aula?

Aula anvendes allerede i landets folkeskoler. Fra slutningen af
2020 dækker Aula ogsåSFO og dagtilbud i 97 af landets
*
kommuner.

Det praktiske

Du finder Aula på www.aula.dk eller via en app til din mobil
eller tablet. Der bliver udviklet apps til både Android og iOS.
Du finder vejledninger til, hvordan du bruger Aula på
www.aulainfo.dk

Kom godt i
gang med Aula
Esbjerg Kommune

Tabulex bliver lukket ned. Hvis I ønsker at gemme samtaler/
billeder mm. skal I selv gemme dette inden uge 51 - 2020. I
aula.dk er tidligere kommunikation og billeder ikke med.
Hvis du har glemt/ikke har et Uni-login, skal du ved første
login klikke på log in med NEMid.

Hvad er Aula?
Aula bliver fremtidens kommunikationsplatform i
folkeskoler, SFO’er og dagtilbud. I Aula får du en
sikker og brugervenlig indgang til information
og dialog mellem skole, dagtilbud og hjemmet.

Følger dit barn fra vuggestue til 10. klasse
Aula gør det let at følge med i dit barns hverdag og udvikling.
Når vuggestuen og børnehaven skiftes ud med en plads i
folkeskolen og SFO’en, eller hvis dit barn skifter skole, følger
Aula med som kommunikationsplatform.
Aula er bygget på en måde, så funktionerne hjælper dine børn
til gradvist at overtage dialogen med skolen i takt med, at de
bliver ældre og får flere digitale færdigheder.

Hvor får jeg hjælp til brugen af
Aula?
Se vejledninger på aulainfo.dk
eller kontakt dit dagtilbud/ din
skole.

Sådan bruger du Aula

Du skal kun logge på ét sted, når du vil kommunikere med
skolen, lærerne, pædagogerne og andre forældre.
Aula tilbyder en række funktioner, fx en beskedfunktion, en
opslagstavle med vigtige informationer og en kalender. Det
er også muligt at dele billeder og videoer i Aula, så du kan
komme tæt på børnenes hverdag.
Du vælger selv, hvor ofte og hvad du vil notificeres om.

Kort video om Aula

