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Opret stuer og personale i KMD I2 og fordel personale og børn på stuer. 
Version 1.0, 2020-04-21 /kristian Brønd 

 

Opret stuer 
Log på KMD I2 med din mailkonto.  

Vælg PLADSSTYRING > Institutioner: 

 

og søg din institution ud: 

 

Check at du har de to menupunkter: Personale og Afdeling/stue. Vælg afdeling/stue 

 

Du er nu klar til at oprette stuer og evt. afdelinger/stuer. 
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Det er meget enkelt. Opret alle dine stuer og evt. afdelinger. Afslut med at gemme ændringerne 

 

 

Opret medarbejdere: 
Du opretter de medarbejdere, der skal have adgang til institutionens Aula, ved hjælp af cpr.nr. 

 

Indtast cpr. nummeret og navnet hentes i cpr. registret. Har medarbejderen navnebeskyttelse, skal der 
aftales et alias, der kan bruges i stedet. Det kan godt være det samme som ”cpr-navnet”. 

Du skal også indtaste startdato for ansættelsen og du kan indtaste evt. stopdato også.  

Der kan vælges flere roller, som er roller, ikke stillingsbetegnelser, selv om de desværre i et vist omfang 
optræder sådan i Aula. Der kan vælges flere roller. 

Brug disse roller: 

Leder for leder, afdelingsleder, souschef 

Pædagog for alle der har pædagogiske opgaver, både uddannede pædagoger, pædagogiske assistenter, 
medhjælpere, studerende og vikarer. 

Konsulent for psykologer, tale-høre konsulenter, pædagogiske konsulenter mv. som er knyttet til 
institutionen. Forvaltningen kan evt. tilknytte disse medarbejdere til jeres institution. 

STUER: Den enkelte medarbejder kan knyttes til ingen, en eller flere stuer. 
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Husk at gemme ændringer. Du kan altid vende tilbage og ændre oplysningerne.  

Vi anbefaler at man kun knyttes til de stuer, hvor man deltager aktivt i forældresamarbejdet. 

Ledere og fx sprogpædagoger og psykologer kan i Aula få rettigheder til at kommunikere med forældre, selv 
om man ikke er knyttet til stuen og dermed inddrages i den daglige kommunikation. Leder/souschef skal 
altså overveje, hvor meget man vil inddrages i den daglige kommunikation i Aula’s stuegrupper. 
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Tilknyt børnene til stuerne: 
 

Gå til PASNINGSYDELSER > Indmeldelse og søg institutionen frem: 

 

 

Du kan justere visningen som nedenfor – eller hvad der nu passer dig bedst.  

 

Fokusvisningen er god når vi kommer i drift, for den vil vise dig oversigten over nye børn. 

Ved opstarten ser vi på alle indmeldelser, (1), der foldes ud (2) og måske oplistes alfabetisk (3) ved klik på 
kolonneoverskriften.  

OBS: Der er mange børn, der optræder flere gange – fx hvis de er i vuggestueafdelingen nu, men er sikret 
plads også i børnehaveafdelingen. 

Tag nu en stue ad gangen og afmærk de børn, som aktuelt er i stuen. Når du har afmærket alle (aktive – du 
behøver kun et checkmærke pr. barn), så tildel dem til den første stue ved at åbne menuen bag de tre 
prikker lige under ”Indmeldelser” og vælg: Tilføj til afdeling/stue 
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Stuevisning: Ved klik på fastnøglen ø.th. kan du skifte visning af stuerne: 
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