Kære forælder
Dit barns daginstitution er én af de to udvalgte institutioner i Gladsaxe kommune, der skal hjælpe
med at teste Aula på dagtilbudsområdet fra den 15. juni.
Gladsaxe kommune har sammen med Esbjerg, Greve, Lyngby Tårbæk, Næstved og Silkeborg
kommunerne sagt ja til at være pilotkommuner for at hjælpe med at sikre den bedst mulige
overgang til Aula for resten af kommunernes dagtilbud.
Aula er allerede udrullet i kommunernes skoler og SFO’er og giver dig en
kommunikationsplatform, hvor du kan følge dit barn helt op til udgangen af deres skolegang.

Fra uge 25 vil Aula være den eneste kommunikationsplatform mellem institution og hjem
Aula er udviklet med fokus på, at alle skal have let adgang til information om deres børns hverdag
– og derfor er systemet designet til at være ligetil og nemt. Samtidig er Aula en sikker platform,
der kan bruges til at sende personfølsomme oplysninger.
Som udgangspunkt skal Aula dog ikke erstatte den daglige samtale i mødet med dit barns voksne
men være et supplement til den gode hverdag, som allerede findes.

Når du skal tilgå Aula, har du to muligheder:
Kom på Aula via app
1. Gå til App-Store eller Google Play på mobil eller tablet.
2. Hent app’en ”Aula til forældre og elever”.
3. Log ind med dit NemID og aktiver login med fingeraftryk for let adgang.

Kom på Aula via computer
1. Gå til www.aula.dk via Google Chrome eller Safari.
2. Vælg ”Forælder”.
3. Log ind med dit Uni-Login eller NemID.

I pilotfasen kan der opstå små fejl, men vi håber, at du her i starten vil have lidt ekstra
tålmodighed med systemet, og at du bliver glade for det.
Hvis du oplever fejl eller udfordringer, er du velkommen til at kontakte dit barns daginstitution,
der kan hjælpe dig videre.
Hvis du vil læse mere om Aula, kan du fx hente informationer og se videoer på www.aulainfo.dk
På forhånd tak for hjælpen.
Vi ses i Aula

