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Omfang
Dette dokument indeholder en oversigt over samtykker i Aula.
Samtykker i Aula er en måde at kræve brugernes aktive stillingtagen til kontaktoplysninger og
portrætmedier, hvorpå forælder og barnet/eleven optræder, samt om institutionen må sende
forælderen NemSMS.

Baggrund
Samtykker er en række spørgsmål, som elever og forældre skal tage stilling til første gang de logger på
Aula. Samtykker adskiller sig fra supplerende stamdata og tilladelser, da samtykker har en aktiv
indvirkning på det indhold, der vises for øvrige brugere i Aula. Det er altid muligt at ændre sine
samtykker i sin profilopsætning, hvorefter Aula eksempelvis ikke længere vil vise nye portrætmedier
iht. Samtykker. Derudover skal der tages stilling til samtykker, ved overgangen fra en institution til en
anden.
Eksempel: Har en bruger afvist samtykket for deling af portrætmedier, i en given periode, vil andre
brugere ikke kunne se delte portrætmedier oprettet i denne periode af pågældende bruger. Accepteres
samtykket igen, vil nye portrætmedier oprettet i denne periode blive vist for andre brugere.
Sammenhængen imellem oprettelsestidspunktet for et portrætmedie og brugerens besvarelse af
samtykket for portrætmedier er derfor afgørende for, om portrætmediet kan ses af andre brugere.

Da samtykker er styrende for, hvordan indhold vises i Aula for øvrige brugere, er det den samme række
af obligatoriske samtykker, som alle forældre/elever skal svare på – uanset kommunens datapolitik.

Indholdet i Aula, der skal tages stilling til via samtykker, er:
1. Forælderen og barnets/elevens kontaktoplysninger.
2. Portrætmedier hvorpå forælder og barnet/eleven optræder.
3. Om institutionen må sende forælderen NemSMS.
Samtykker er kun afgivet for indhold i Aula, og samtykker afgivet andre steder, eksempelvis i
administrative systemer, er ikke gældende i Aula.
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Bemærk! Ved udstilling af indhold menes kun for andre brugere af Aula.
Aula udnytter ikke oplysninger om brugerne kommercielt .
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Samtykker
Det er forælderen, der besvarer sine egne og sit barns samtykker. Derfor vil der i tabellerne for
samtykker være angivet to kolonner. Når barnet fylder 16 år, skal denne selv besvare sine
samtykker. Den kommunale administrator kan dog ændre alderen for, hvornår elever selv skal
besvare sine samtykker.

Kontaktoplysninger
Kontaktoplysninger dækker over adresse, email-adresse og telefonnummer.

Samtykke 1: Kontaktoplysninger må deles med værger og børn inden for:

FORÆLDEREN SELV

Institution
(Vælges ”Nej” deaktiveres
de to nedenstående
muligheder)

BARNET/ELEVEN

Ja

Nej

Ja

Nej

Klasse eller stue

Ja

Nej

Ja

Nej

Årgang eller SFO

Ja

Nej

Ja

Nej

Billeder, lydfiler og videoer
I Aula har du og andre brugere mulighed for at uploade billeder, lydfiler og videoer, der her omtales
som medier. Eksempelvis ved upload af et billede skal der tages stilling til, om det er et portrætmedie
og i så fald hvem, der optræder på billedet. Ydermere lægges billeder altid i et album, der kan deles
med én eller flere specifikke grupper. Det er derfor ikke muligt for brugere i gruppen 9.A at tilgå et
album, der udelukkende er delt med 9.B. Deles et album ikke med nogen, er det kun tilgængeligt for
brugeren og andre brugere, der måtte være opmærket på billederne.
Mediers visning er altid afgrænset inden for grupper. Dette er værd at have in mente, i det at
samtykker omkring portrætmedier tilføjer et ekstra lag til, hvem der kan se hvad. Jo mere restriktive
forældre er med at acceptere samtykker, des større indflydelse har det på deling af billeder og
brugernes generelle oplevelse af gallerifunktionen.

!
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Bemærk: Der opfordres til, at forældre ikke er for restriktive omkring
samtykker til deling af portrætmedier, da det har indflydelse på
øvrige brugeres oplevelse af galleriet og delte medier.
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Eksempel 1:
Thomas har hidtil tilladt, at alle andre forældre og elever i Aula gerne måtte se
portrætmedier opmærket med hans datter Augusta (såfremt at det var delt med
dem). Da Thomas har ombestemt sig og vil afgrænse brugere, der kan se
portrætmedier af Augusta, udelukkende til forældre og elever fra Augustas egen
klasse, ændrer Thomas i samtykker givet for Augusta. Herefter er det
udelukkende forældre og elever, der - såfremt der bliver delt nye portrætmedier
af Augusta med klassens gruppe - kan se portrætmedier af Augusta.
Optræder flere personer på et portrætmedie, men én af disse har afgivet Samtykke om ikke at ville
dele sine portrætmedier med andre, er det ikke muligt at uploade billedet i Aula.
Eksempel 2:
På et portrætmedie optræder Emil fra 3.A, Augusta fra 3.B og Malte fra 3.C. Portrætmediet er delt i en
gruppe for alle indskolingselever på skolen. Portrætmedier af Malthe må vises for alle i institutionen,
portrætmedier af Augustas må vises for alle inden for klassen og portrætmedier med Emil må vises for
alle på årgangen. Da det altid er det mest restriktive samtykke der afgør, hvem der kan se mediet, vil
det i dette tilfælde være alle elever i 3.B – Augustas klasse – samt Emil og Malte, da de også er tagget
på billedet.

Port ræt medie
Delt med indskolingsgruppen

Emil 3.A
Samt ykke: Portrætmedie
må ikke vises i inst itutionen

Malte, 3.C
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August a 3.B
Samt ykke: Portrætmedie
må vises inden for klassen

Augusta, 3.B

M althe 3.C
Samt ykke: Portrætmedie
må vises for alle

Emil, 3.A
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Samtykke 2: Institutionen må opbevare og bruge portrætmedier af mig I Aula.
FORÆLDEREN SELV

Ja

Nej*

BARNET/ELEVEN

Ja

Nej*

*Vær opmærksom på, at besvares der ”Nej” til ovenstående samtykke, forsvinder Samtykke 3,
Samtykke 4 og Samtykke 5.

Samtykke 2 har indflydelse på hvilke portrætmedier, der gemmes og vises af brugeren – både for
brugeren selv og for øvrige brugere i Aula.
Svares der nej, vil andre ikke kunne uploade portrætmedier, hvor det brugeren fremgår. Fremgår
brugeren sammen med andre, der ikke har afvist Samtykke 2, bliver mediet ikke gemt.

Profilbilleder taget af skolefoto i Aula kommer fra eksterne leverandører af

!

Bemærk: Der opfordres til, at forældre ikke er for restriktive omkring
børne- og skolefotos; eksempelvis KMD og IST. Samtykke til at vise et
samtykker
deling
af portrætmedier,
da det
indflydelse
på
profilbilledetil
taget
af skolefoto
er stadig noget,
somhar
skolerne
skal indhente
øvrige
brugeres
oplevelse
af galleriet og delte medier.
samtykke
til manuelt
fra forældre.

Samtykke 3: Portrætmedier af mig tilhørende institutionen må vises for andre værger og børn
inden for mine børns:
FORÆLDEREN SELV

BARNET/ELEVEN

Institution
(Vælges ”Nej” deaktiveres de
to nedenstående muligheder)

Ja

Nej

Ja

Nej

Klasse eller stue

Ja

Nej

Ja

Nej

Årgang eller SFO

Ja

Nej

Ja

Nej

Samtykke 4: Portrætmedier af mig må vises på institutionens hjemmeside..

FORÆLDEREN SELV
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BARNET/ELEVEN
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Ja

Nej

Ja

Nej

På institutionens hjemmeside og infotavle kan der ligge portrætmedier af en forælder og af dennes
børn. Derfor skal forælderen give samtykke til deling af egne portrætmedier og portrætmedier af
barnet.

Samtykke 5: Portrætmedier af mig må vises på institutionens infotavler.

FORÆLDEREN SELV

Ja

BARNET/ELEVEN

Nej

Ja

Nej

NemSMS
Aula benytter sig af NemSMS, som er den fællesoffentlige SMS løsning. Medarbejdere kan få mulighed
for at sende sms’er til forældre fra Aula.

Samtykke 6: Institutionen må sende mig (forælder) beskeder via NemSMS.

FORÆLDER

Ja

Nej

Når barnet skifter institution
Når dit barn skifter institution, eksempelvis ved den naturlige overgang fra daginstitution til skole, skal
forældre afgive to samtykker angående de portrætmedier, der er relateret til den institution, der
forlades. Konsekvensen af at afvise nedenstående samtykker er, at portrætmedier hvor brugeren er
opmærket på, forsvinder fra den institution, der forlades. Dette vil fjerne portrætmedier i galleriet hos
brugerens tidligere klasse, skole osv., idet portrætmedier med brugeren vil forsvinde.

Samtykke 7: Institutionen, jeg forlader, må fortsat opbevare og bruge Portrætmedier.

FORÆLDEREN SELV

Ja

Nej*

BARNET/ELEVEN

Ja

Nej*

Vær opmærksom på, at svares der ”Nej” til ovenstående samtykke, forsvinder Samtykke 8.
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Samtykke 8: Portrætmedier af mig, oprettet i perioden, må fortsat deles med min tidligere:

FORÆLDEREN SELV
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BARNET/ELEVEN

Institution
(Vælges ”Nej” deaktiveres de
to nedenstående muligheder)

Ja

Nej

Ja

Nej

Klasse eller stue

Ja

Nej

Ja

Nej

Årgang eller SFO

Ja

Nej

Ja

Nej

