Kære forældre i Aula
Lørdag. 2. april bliver Aula opdateret med en række forbedringer og nye funktionaliter. . På grund af
opdateringen vil der ikke være adgang til Aula fra fredag den 1. april kl. 22:00 til lørdag den 2. april kl. 9:00.
Nedenfor kan du læse om, hvad ændringerne består i.
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Ny funktionalitet i Komme/Gå-modulet
Forbedringer til Komme/Gå:
Åbningstider og lukkedage: I Komme/Gå-modulet er der nu tilføjet en fane, der hedder ’Åbningstider og
lukkedage’. Her har du mulighed for at se institutionens generelle og særlige åbningstider, samt hvilke dage,
institutionen holder lukket.
Det er kun muligt for dig at angive hente/bringe-tider for dine børn inden for institutionens åbningstider.
De generelle åbningstider viser, hvornår institutionen har åbent fra mandag til fredag, som det ses i Figur 1.

Figur 1

De særlige åbningstider er specifikke datoer, hvor institutionen har særlige åbningstider, som afviger fra de
generelle åbningstider, som det ses i Figur 2.

Figur 2

Lukkedage angiver specifikke datoer, hvor institutionen holder lukket, fx i forbindelse med helligdage, som det
ses i Figur 3.

Figur 3

De særlige åbningstider og lukkedagene er også synlige i ’Dagens overblik’ (hvis der er ændrede åbningstider
eller lukket på dags dato) og ’Tider’, så du bliver gjort opmærksom på, at institutionens åbningstider er
anderledes end normalt.
I ’Dagens overblik’ vises særlige åbningstider for dagen i dag, som i nedenstående Figur 4.

Figur 4

Lukkedage vises som i nedenstående Figur 5.

Figur 5

I ’Tider’ vises de særlige åbningstider på de relevante dage, som i nedenstående Figur 6, hvor der er særlige
åbningstider onsdag d. 30. marts.

Figur 6

Lukkedage vises som i ovenstående Figur 6, hvor der er lukket tirsdag d. 29. marts.
Særlige åbningstider vil også fremgå på Tjek-ind skærmen på institutionen, som i nedenstående Figur 7.

Figur 7

Åbningstider, lukkedage og ferieanmodninger: På samme måde som i ’Dagens overblik’ og ’Tider’ fremgår
særlige åbningstider og lukkedage af ferieanmodninger, som i nedenstående Figur 8.

Figur 8

Hvis institutionen har bedt dig om at angive tidsrum for de dage, dit barn kommer, er det kun muligt at vælge
tidsrum inden for institutionens åbningstider. Har institutionen har lukket på én eller flere af dagene i
ferieanmodningen, har du ikke mulighed for at vælge, om dit barn kommer/ikke kommer på disse dage.
Hente/bringe-tider: Standardtider fjernes fra Komme/Gå-modulet. Det betyder, at har du ikke meldt
hente/bringe-tider ind for dit barn, vil der både for dig og for medarbejderne stå, at tider for dit barn er ’Ikke
angivet’. På den måde er det tydeligt for både forældre og medarbejdere, hvis der ikke er meldt hente/bringetider ind, som det ses i nedenstående Figur 9 og Figur 10.

Figur 9

Figur 10

Sygdom: Dit barn raskmeldes automatisk, dagen efter, du har meldt sygdom i Komme/Gå. Det betyder, at har
du meldt dit barn syg mandag, og er barnet stadig syg tirsdag, skal du igen ind og registrere sygdom tirsdag.

Ny funktionalitet i Besked-modulet
Forbedringer til Beskeder:
Tekstfeltet i Beskeder: Der er tilføjet flere muligheder i tekstfeltet. Nu har du fx mulighed for at sende flere
emojis, og at indsætte specielle tegn, og du kan lære brugbare tastaturgenveje.

Tydeligere markering af, hvem du svarer i beskeder: Det er blevet lettere at se, hvem du svarer i beskedtråde
med flere modtagere. Når du svarer en enkelt person, vil der på knappen stå ’Svar’, som vist i Figur 11.

Figur 11

Svarer du flere modtagere, vil der på knappen stå ’Svar alle’ som vist i Figur 12. I tekstfeltet står ”Du svarer
[navne på modtagere]”, som også vist i Figur 12.

Figur 12

Der står navnene på op til 3 modtagere. Er der flere modtagere end 3, står ”+ [antal modtagere] andre”, som i
Figur 13.

Figur 13

Når du klikker i tekstfeltet, eller på ”Svar alle”, vil navnene på de personer, du svarer, stå ovenover tekstfeltet,
som vist i Figur 14, i stedet for at forsvinde som før.

Figur 14

Der står navnene på op til 3 modtagere. Er der flere modtagere end 3, står ”+ [antal modtagere] andre”.
Hvis du ikke vil svare alle i tråden, men i stedet vil svare afsenderen af en besked direkte, klikker du på ”Svar
[navn på afsender] direkte”, som i Figur 15.

Hej

Figur 15

Når du svarer en person direkte, ledes du over i en ny beskedtråd, hvor kun du og afsender er med, som
nedenfor i Figur 16.

Hej

Figur 16

Forbedringer til Fællespostkasser:
Du kan nu som forældre blive tilføjet til fællespostkasser af en administrator. Dette kan være brugbart, hvis
du fx er en del af Skolebestyrelsen og denne skal have sin egen postkasse.

