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NOTAT 

  

Refleksionsspørgsmål til anvendelsesstrategi 

Før kommunerne tager Aula i brug på dagtilbudsområdet, er der en 
række beslutninger, der skal træffes.  Der skal skabes rammer for, at 
der sker en hensigtsmæssig implementering af Aula og en digital 
kommunikation, som er tilpasset dagtilbudsområdet.  
 
 
Det drejer sig dels om nogle principper for brugen af specifik funktio-
nalitet i Aula, og dels om nogle principper for, hvordan kommunikatio-
nen i og om Aula skal bygges op. Disse principper går samlet under 
betegnelsen anvendelsesstrategi. 
 
Som hjælp til kommunernes arbejde med udarbejdelse af lokal an-
vendelsesstrategi har Aula-projektet udarbejdet nedenstående reflek-
sionsspørgsmål, som kan benyttes til formålet.  
 

1. Hvordan kan Aula understøtte det pædagogiske arbejde med 
børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud? 

o Hvordan kan Aula understøtte arbejdet med den 
pædagogiske læreplan? 

o Hvordan kan Aula være med til at løfte kvaliteten af 
det pædagogiske arbejde? 

 

2. Hvordan kan Aula understøtte samarbejdet mellem hjem og 
dagtilbud? 

o Hvad – og hvordan - skal der kommunikeres  mel-
lem dagtilbud og hjem i Aula? 

o Hvornår skal samarbejdet ikke ske i Aula? 
o Hvordan sikrer vi, at forældrene ved, hvilke typer in-

formationer der ligger hvor i Aula? 
o Hvilke forventninger har vi til forældrenes brug af 

Aula? 

 

3. Hvordan skal Aula understøtte en sammenhængende over-
gang fra dagtilbud til skole? 
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o Hvordan kan Aula understøtte den gode videns-
overdragelse i børnenes overgange?  

 

4. Hvordan kan Aula understøtte et børneperspektiv? 

o Hvad skal Aula bruges til i hverdagen? 
o Hvordan sikrer vi videndeling om det enkelte barn i 

dagligdagen i Aula? 
o Hvordan sikrer vi, at medarbejderne bruger Aula på 

samme måde – både internt og eksternt? 

 

5. Hvad skal være færdselsreglerne for brug af Aula? 

o Hvordan sikres en god tone? 
o Hvordan forebygger vi konflikter? 
o Hvordan får vi lavet løbende evaluering af færdsels-

reglerne? 
o Hvad skal være færdselsreglerne for brug af Aula? 
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