Kære forældre i Aula
Lørdag 27. november 2021 bliver Aula opdateret. Opdateringen vil betyde mindre ændringer i Komme/Gåmodulet og i beskeder.
I dette dokument kan du læse, hvilke ændringer der sker.

Ny funktionalitet for forældre i Komme/Gå
For at gøre det mere overskueligt for dig at navigere i Aula, flyttes ferieanmodninger fra kalenderen til
Komme/Gå-modulet. Det betyder, at du nu skal besvare ferieanmodninger fra institutionen samme sted som
du i dag melder fravær og sygdom, i fanen ’Fravær’:

Notifikationer om nye ferieanmodninger flyttes også fra kalenderen til Komme/Gå-modulet, så du kan se
disse med det samme, når du går ind i Komme/Gå:

I fanen ’Fravær’ kan du:
1. Melde sygdom:
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2. Registrere ferie/fri:

3. Se alle ferieanmodninger udsendt af institutionen, samt svare på disse:
Du har også mulighed for at redigere i ferieanmodninger, du allerede har svaret på – dog kun indtil
deadline for svar er overskredet:

Så længe du kan se et blyantsikon på ferieanmodningen, kan du stadig redigere i denne:

Har du brug for hjælp til at udfylde en ferieanmodning, kan du kontakte en medarbejder på din institution –
med den nye opdatering kan medarbejdere nemlig besvare og redigere i ferieanmodninger på
vegne af forældre.

I dine notifikationsindstillinger kan du vælge, om du ønsker at modtage notifikationer for hhv. nye
henteaktiviteter og nye ferieanmodninger.
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Ny funktionalitet i beskeder
Du har nu mulighed for at markere beskeder som læst/ulæst i beskedmodulet:

Dette gøres ved at gå ind i en besked og klikke på konvolutikonet, eller ved at sætte flueben i flere
beskedtråde og klikke på konvolutikonet, som vist på billedet ovenfor. På en browser kan du ligeledes holde
musen over en besked og klikke på konvolutikonet. Du ændrer kun beskeden til læst/ulæst for dig selv og
ikke for andre deltagere i beskedtråden.
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