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Formål 
 
Tiden er kommet til, at I selv skal på Aulas uddannelsesmiljø. Miljøet giver jer mulighed for at 
øve jer i Aulas funktionaliteter, forud for at I skal bruge Aula på jeres daginstitutioner i 
Efteråret 2020. Dette skriv vil helt kort introducere jer til uddannelsesmiljøet. 

Uddannelsesmiljøet 
 
Uddannelsesmiljøet bliver opdateret, når der kommer nye releases til Aula. Dvs. at i takt med 
at vi retter til og tilføjer funktionalitet til Aula, vil dette også bliver tilgængeligt for jer i 
uddannelsesmiljøet.  

Uddannelsesmiljøet kan bruges i forbindelse med den lokale undervisning i kommunen, eller til 
at afprøve de nyeste funktionaliteter i Aula.  

Uddannelsesmiljøet kommer med fiktive testdata, som nulstilles hver nat.  Det betyder, at hvis 
I opretter et opslag eller sender en besked, vil det være væk dagen efter. 

Opbygning 
 
Som kommune får I adgang til jeres eget personlige uddannelsesmiljø med 20 medarbejdere, 
som kun kommunen kan tilgå. Det betyder, at I kan lade op til 20 medarbejdere arbejde 
sammen på én gang i uddannelsesmiljøet, hvor de fx kan skrive til hinanden eller invitere 
hinanden til begivenheder. 

Bemærk: Flere medarbejdere godt kan godt bruge det samme login på samme tid.  

Hvert miljø består af: 

1. En kommune med 20 kommunale medarbejdere med kommunal 
administratorrettighed. 

2. En institution med følgende testdata: 
 

Brugere 
• 20 pædagoger med institutionel administratorrettighed. 
• 20 forældre med 40 dagtilbudsbørn:  
• 20 børn i fire vuggestuegrupper (fire UNI-grupper: Rød, Grøn, Gul og Blå)  
• 20 børn i fire børnehavegrupper (fire UNI-grupper: Sommerfuglehaven, Bjørnen, 

Blomsten, Mariehønen). 
 

Andet testdata 
• En Aula-gruppe, som alle medarbejdere er medlem af:  

o ”Personale i Børnehuset Korsbæk” 
• To Komme/Gå-grupper 

o Komme/Gå (vuggestue) 
o Komme/Gå (børnehave) 

• Lokaler (ressourcer), der er mulige at booke i kalenderen. 
• Beskeder til alle medarbejdere. 
• Opslag til alle medarbejdere. 
• Begivenheder til alle medarbejdere. 
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Login  
I har modtaget 46 forskellige brugernavne (20 kommunale medarbejdere, 20 medarbejdere på 
en integreret daginstitution, 4 forældre og 2 dagtilbudsbørn). Dertil har I modtaget et generisk 
password, der anvendes til alle jeres brugere.  

I tilgår uddannelsesmiljøet ved at gå til uddannelse.aula.dk. Herfra vælges ”UNI-login”. Der 
mødes i med af login side, hvorpå I indtaster Brugernavn (Kommunenr efterfulgt af BrugerID). 

https://uddannelse.aula.dk/
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Kodeord 
Kommunens unikke kodeord for uddannelsesmiljøet er det samme som blev anvendt ifm. 
implementeringen på skoleområdet.  

Kommune-nr. og institutions-nr. 
Jeres testmiljø har et unikt kommune-nr, der er blevet sendt til kommunens projektleder.  

De første fire cifre er unikke for kommunens uddannelsesmiljø – i dette tilfælde ”4101”. De 
sidste to cifre indikerer, om brugeren er medarbejder på en kommune eller en daginstitution. 
Alle kommunale medarbejdere slutter på ”00” og alle medarbejdere på en institution slutter på 
”01”, ”02” osv. 

Nummeret er ligeledes angivet i brugernavnet ved login. På denne måde kan underviserne 
sikre sig, at alle brugere er logget korrekt ind på det samme miljø. 

Eksempler: 

410101Jacb (Medarbejder på institutionen) 

410100Jula (Medarbejdere på kommuneinstitutionen) 

Når ”Jacob Bruun” fra uddannelsesmiljø 410101 vil kommunikere med andre brugere i samme 
institution, eksempelvis hvis han vil sende kollegaen ”Josephine Søgaard” en besked, skal han 
søge ”Josephine Søgaard” frem fra institution 410101. Ligesom i det endelige Aula vil 
søgeresultater inden for egen institution altid dukke op først, så det er nemt at kommunikere 
med øvrige brugere i uddannelsessammenhæng. 

Hvis kommunen ikke kan finde deres logininformationer, så send gerne en mail til 
aula.implementering@netcompany.com, så hjælper vi jer videre.  

BrugerID 
 

KommuneInstitution 
(00) 
Kommunale  
administratorer 

Daginstitution (01) 
Pædagog/ 
Institutionsadministratorer 

Daginstitution 
(01) 
Forælder 
 

Daginstitution 
(01) 
Dagtilbudsbarn 

Joaa annb akse cami 

søre Albg Aida vill 

stoj Anns mare  

simf benj Mett  

simo chrb   

selm Celi   

sara chrn   

Sanp dant   

mailto:aula.implementering@netcompany.com
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Sand ellani   

robe Fele   

rasm fred   

niej fran   

nick Gusf   

Mort Jakb   

Mays Jacb   

malo Johj   

lone Joss   

Jula Keti   

vill Keld   

zahi lill   

 

 

Opmærksomhedspunkter 
 

• Vær opmærksom på, at uddannelsesmiljøet, ligesom Aula, skal anvendes i en af de 
understøttede browsere (Chrome, Firefox, Edge, Safari). 
 

• Medarbejderne på den kommunale institution er ikke tilknyttet nogle grupper og har 
ikke noget data tilknyttet. 

 

• Komme/Gå-modulet er ikke tilføjet til Forældrenes dashboard, hvis I derfor skal se 
hvordan Komme/Gå ser ud hos en forælder, skal I først tilføje Komme/Gå-modulet til 
forældrenes dashboard. 

 

Support 
 
Hvis I er direkte blokeret ved anvendelse af uddannelsesmiljøet, kan I oprette en sag gennem 
Aulas support. Der skal sendes screenshots med den/de blokerende fejl.  

God fornøjelse! 


