
SÅDAN BRUGER 
VI SAMMEN AULA 
ALLE MEDARBEJDERE PÅ SKOLERNE PÅ FREDERIKSBERG

LAV OPSLAG  
TIL GRUPPER 

Opslag bruges til at formidle 
relevante informationer, til større 
grupper af personer i Aula. 

Opslag lægger ikke op til dialog 
og debat.

SEND BESKEDER  
TIL BRUGERE 

Beskeder bruges af alle brugere 
til at sende besked sikkert til en 
eller flere personer i Aula.

Beskeder erstatter ikke  
telefonopkald eller møder.  
’Kontaktbogen’ erstattes af  
beskeder gemt som ’Sikre Filer’.

OPRET BEGIVEN- 
HEDER OG MØDEAFTALER 

Kalender bruges til at vise 
skemaer til elever, forældre og 
medarbejdere samt til at holde 
styr på øvrige begivenheder og 
ressourcer på skolen.

’Skolens Kalender’ bruges til at 
holde styr på fælles aktiviteter 
og begivenheder for hele skolen.

BESKEDERGRUPPER KALENDER

GEM BILLEDER  
OG VIDEOER 

’Galleri’ bruges til gemme og 
vise billeder og videoer til  
brugere i Aula. 

Aula holder styr på ’Samtykker’ 
og ’Tilladelser’ i forhold til person-
datalovgivning. 

Vi deler billeder med omtanke.

GEM  
DOKUMENTER

’Fælles Filer’ anvendes til place-
ring af de filer, som både skolens 
medarbejdere og forældre, skal 
kunne finde frem. 

’Fælles Filer’ kan hentes ned af 
brugeren.

ARBEJD  
SIKKERT I AULA 

’Sikre Filer’ anvendes af alle 
medarbejdere til at gemme og 
arbejde i dokumenter. Herunder 
dokumenter med fortrolige og 
følsomme personoplysninger. 

’Sikre Filer’ erstatter ’Klasse- 
loggen’ og ’Kontaktbogen’. 

FÆLLES FILER

NY KONTAKTBOGS- 
FUNKTION

’Kontaktbogen’ er som begreb 
afskaffet med overgangen til 
Aula. 

Kommunikationen mellem skole 
og hjem gemmes løbende af 
medarbejderne i ’Sikre Filer’  
i Aula.

LOGNING AF  
KLASSENS FÆLLESSKAB

’Klasseloggen’ placeres i ’Sikre 
Filer’. Den benyttes af alle klas-
sens lærere til den løbende do-
kumentation af klassens faglige 
og sociale fællesskab. 

’Klasseloggen’ kan indeholde 
følsomme personoplysninger 
og skal derfor altid oprettes og 
opbevares i ’Sikre Filer’. 

VIS FORLØB  
OG OPGAVER I AULA

Via programvinduer (widgets) 
i Aula vises forløb, opgaver og 
ugenoter fra ’MinUddannelse’. 

Elever og forældre kan på den 
måde holde sig orienteret.

KLASSELOGSKOLE/HJEM FORLØB OG OPGAVER

GALLERI SIKRE FILER


