PÆDAGOGISK
VEJLEDNING
INVOLVÉR JERES ELEVER
og giv dem en central rolle
i lanceringen af Aula.

PÆDAGOGISK VEJLEDNING

FORORD
Efter sommerferien 2019 vil den nye kommunikationsplatform Aula blive taget i brug
på alle landets folkeskoler. For at Aula kan bidrage positivt til trivsel, dialog og læring,
gælder det om at få en god overgang, og få så mange som muligt til at bruge systemet
– både elever, forældre og pædagogisk personale.
Aula understøtter kommunernes lokale implementering ved at tilbyde landets skoler
undervisningsforløbet Forældreloggerne
Ved at give eleverne en særlig rolle og deltagelse i lanceringen af Aula, bliver eleverne
medskabere af det fælles projekt og dermed aktive deltagere i den lokale forankring
ude på skolerne.
Aula handler om god kommunikation – det samme gør Forældreloggerne!
Eleverne får stillet den autentiske opgave at lave kampagner målrettet skolens forældre,
hvor de på overbevisende måder skal informere om og lokke skolens forældre på Aula.
Eleverne undersøger forældrenes behov, bliver klogere på kampagners virkemidler,
udvikler, udvælger og forbedrer idéer, for til sidst at iværksætte deres kampagner med
det formål at få forældre logget/lokket på Aula.
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BAG OM UNDERVISNINGSMATERIALET
Undervisningsforløbet Forældreloggerne strækker sig over ca. seks sammenhængende
lektioner og afvikles som en temadag i elevrådet og/eller som et projektforløb i danskundervisningen på mellemtrinnet. Hertil kommer selve iværksættelsen af elevernes
kampagner på AULAdag.
Undervisningsmaterialet indeholder en pædagogisk vejledning, hvor underviseren får
en beskrivelse af de enkelte opgaver. Desuden vil hver opgave have tilknyttede elev
materialer som udprintes i A3 eller A4.
Eleverne løser hverdagsproblemer
Eleverne får stillet den autentiske opgave at udvikle og iværksætte kampagner
målrettet skolens forældre, hvor de på overbevisende måder skal informere om og
logge (eller lokke!) skolens forældre på Aula. Men forældre har vidt forskellige kommunikationsbehov. Derfor skal eleverne udvikle flere kampagner som tilsammen rammer
behovene hos lige præcist jeres skoles forældregruppe.
Kampagnerne iværksættes på AULAdag – dagen hvor jeres skole har valgt at lancere
Aula for forældre.
Elever som eksperter
Ved at involvere eleverne i udformningen af AULAdag viser vi dem, at vi opfatter dem
som ligeværdige, at de har værdifuld viden, og at deres viden kan gøre en forskel. Det
giver eleverne en høj faglig selvtillid at kunne handle og deltage aktivt i skolens tiltag
og være med til at skabe værdi for andre end dem selv.
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LÆRINGSMÅL
Forældreloggerne tager sit afsæt i arbejdet med elevernes innovative kompetencer i
et tæt samspil med danskfagets metoder og faglige indhold.

Eleverne lærer at:
• arbejde innovativt og entreprenant
• finde ny viden gennem interview og observation
• tænke kreativt og få gode ideer
• indgå i samarbejdsrelationer og diskutere forståelser
• fremstille multimodale produkter til en bestemt målgruppe
• kommunikere et budskab
• lancere kampagner, som skaber værdi for andre
• tilrettelægge og gennemføre et arrangement fra idé til afvikling
• evaluere effekten

Afhængigt af elevernes optagetheder kan følgende danskfaglige
kompetencer komme i spil i dette forløb:
• Eleverne har viden om kommunikation og dets virkemidler
• Eleverne kan argumentere og forholde sig til andres perspektiv
• Eleven kan udarbejde multimodale tekster
• Eleverne kan udarbejde instruktioner
• Eleverne kan fremlægge produkter for andre
• Eleverne kan skabe sammen med andre
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FORLØBETS 4 FASER
Undervisningsmaterialet er bygget op omkring fire innovationsfaser
UNDERSØG – FÅ IDÈER – FORBERED – IVÆRKSÆT.
De tre første faser UNDERSØG – FÅ IDÉER – FORBERED afvikles som seks sammenhæng
ende lektioner på fx en elevrådsdag eller som et projektforløb i danskundervisningen
på mellemtrinnet. Den sidste fase IVÆRKSÆT afvikles den dag, hvor skolen vælger at
lancerer Aula for forældrene.
Faserne er tilrettelagt, så eleverne i begyndelsen stilladseres meget, men herefter
gradvist overtager mere og mere selv.

Undersøg

Få idéer

Forbered

Iværksæt
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Få idéer

I forløbets første fase UNDERSØG stiller skolens leder eleverne for den betydnings
fulde opgave at iværksætte kampagner på AULAdag. Kampagnerne skal lokke skolens
forældre til at logge ind på det nye Aula. Eleverne skal som detektiver være nysgerrige de skal undersøger forældrenes behov og indsamle viden om kampagners virkemidler.
I forløbets anden fase FÅ IDÉER skal eleverne som opfindere udvikle idéer til, hvordan de
kan få lokket forældrene på Aula. De bedste idéer vælges ud og forbedres ved feedback.
I forløbets tredje fase FORBERED skal eleverne som producenter planlægge og skabe
kampagner, der iværksættes på AULAdag
Forløbets fjerde fase IVÆRKSÆT foregår på selve AULAdag – dagen hvor skolen lancerer
Aula for forældre. Denne dag søsætter eleverne deres kampagner med det formål at
lokke skolens forældre til at logge ind på Aula. Eleverne følger med i, hvordan det går
samt evaluerer deres indsatser.
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FORLØBETS 4 FASER
Undervisningsmaterialet indeholder en pædagogisk vejledning, hvor underviseren
får en beskrivelse af de enkelte opgaver. Desuden vil hver opgave have tilknyttede
elevmaterialer som udprintes i A3 eller A4. Elevmaterialerne er tilgængelig under de
enkelte faser. I nogle af opgaverne bliver der henvist til digitale værktøjer, som kan
anvendes i stedet for print.
Se print-vejledningen i oversigten nedenfor.

FASE OPGAVE BESKRIVELSE
			

ELEVMATERIALER
PRINT-VEJLEDNING
(pdf’er til udprint)		

1. Mission – a call to action
Plakat: Mission
		
Tale til elever:
		
Introduktionstale
			
2. Hack det gode lokkemiddel Plakat: Vidensvæg
Gruppekort
		
d Iværksæt
Få idéerskolens
Forældretyper Plakater:
Forbereforældre
Undersøg 3. Spot
		
Forældreportrætter
		
Dilemmakort
4. Få mange idéer sammen
		
ndersøg

U

5. Udvælg de bedste idéer
Få idéer
		

Iv æ r k s æ t
æt
d Ivæerke sbedre
orbereidéerne
Få idéer 6. FGør
Fo rb
med feedback

d

Undersøg

7. Planlæg AULAdag

rsøg
Unde

1 stk i A3, plakaten er i to
20 min.
dele og skal sættes sammen
1 stk i A4			
1 stk i A3
2 stk i A4

45 min.

1 stk i A4
x stk i A3 (antal grupper)
1 stk i A4

25 min.

Plakater:
Forældreportrætter

Genbruges fra
sidste opgave

30 min.

Gruppeark:
Værdikompas

x stk i A4
(antal grupper)

15 min.

Gruppeark: Pitch
Gruppeark: Feedback

x stk i A4 (antal grupper)
x stk i A4 (antal grupper)

45 min.

Gruppeark: To do-liste
Gruppeark: Instruktion

x stk i A4 (antal grupper)
x stk i A4 (antal grupper)

30 min.

8. Sæt i gang			

Forbered
Iv æ r k s æ t

IvæFråkisdæéet r
9. AULAdag			
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Få idéer
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Plakat: Evaluering

1 stk i A3

60 min.
Afhænger
af elevernes
initiativer
30 min.
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FØR FORLØB
INDEN FORLØBET SÆTTES I GANG, ER DET EN GOD IDÉ, AT LÆREREN
danner sig et overblik over forløbet, og hvad der skal printes ud.
laver en aftale med skolens leder, den Aula-ansvarlige eller læringscentret om at
stille eleverne missionen i opg. 1 og give dem feedback i opg. 6. Det er vigtigt, at
eleverne oplever, at de skal løse en opgave, som skolen virkelig efterspørger, og
som den har brug for hjælp til.
undersøger og beslutter, hvilke rammer eleverne skal arbejde under. Beslutning
erne skrives på plakaten Mission, som eleverne præsenteres for ved forløbets
opstart.
• Hvornår afvikler I forløbets tre første faser?
Vær opmærksom på, at Aula bliver
• Hvornår vil skolen afholde AULAdag, hvor
tilgængelig umiddelbart efter somelevernes kampagner iværksættes, og hvor
merferien. Det kan derfor være henskolen lancerer Aula for forældre? Hvor lang
sigtsmæssigt at lade eleverne arbej
tid må kampagnerne strække sig over?
de med forløbet i en af de første
• Hvordan kommunikerer vi om Aula og
uger efter sommerferien.
AULAdag overfor forældrene?
• Hvilke lokaler, ressourcer, materialer og teknologier har eleverne til rådighed?
• Hvilke succeskriterier har I?
deler eleverne op i grupper af fire.
overvejer om eleverne skal undersøge deres egne forældres brug af det gamle
skoleintra, inden forløbet sættes i gang. Det vil give eleverne indblik i målgruppen
og et godt afsæt at arbejde ud fra.
Hvem bruger SkoleIntra? Hvor ofte bruger I SkoleIntra? Hvad bruger I SkoleIntra
til? Hvordan kunne I tænke jer at bruge det nye Aula?
laver aftaler med et par forældre, lærere og elever, der gerne vil lade sig interviewe om kommunikation og kampagner i undersøg-fasen
udpeger 1-2 elever til at tage billeder/film undervejs i projektet. Billederne skal
bruges i den afsluttende evaluerings-opgave.
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1. FASE: UNDERSØG
1. MISSION - A CALL TO ACTION
Formål

Opgaven skal give eleverne en forståelse for, at de skal løse en
opgave, som har stor betydning for skolen.
Opgaven inviterer eleverne ind som de virkelige eksperter i skole
og forældre.

Tidsramme

20 min.

Klassematerialer

Mission
Hvis I ønsker at skabe en særlig stemning, kan I sætte musik på,
fx fra Mission Impossible, som kan findes på youtube
Introduktionstale
– læses op for eleverne af skolelederen

Opgaven

1. Hæng den udfyldte plakat Mission op et synligt sted i lokalet.
Sæt evt stemningsmusik på.
2. Skolens leder (eller en anden afsender af opgaven) holder en
introduktionstale for eleverne, hvor de bliver stillet den virkelige
mission: Lav kampagner, der gør alle forældre opmærksomme
på, at Aula er den nye kommunikationsplatform, og at vi skal
have alle forældre med ombord. Talen tager udgangspunkt i
plakaten Mission og Introduktionstalen kan evt. bruges som inspiration.
3. Lav en fælles brainstorm om hvad Aula er, hvor eleverne
aktiverer deres forforståelse og nysgerrighed. Hvis eleverne på
forhånd har interviewet deres forældre, inddrages besvarelserne
i drøftelsen.
Hvad er en kommunikationsplatform? Hvem
bruger den? Hvad bruger vi den til? Hvor ofte
er man på? Hvilken information er vigtig at
få og for hvem? Hvorfor skal vi have en ny?
Hvad ved vi om det nye Aula?
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1. FASE: UNDERSØG
2. HACK DET GODE LOKKEMIDDEL
Formål

Opgaven skal give eleverne indblik i kampagners og kommunikationens virkemidler ved at undersøge, hvad andre kampagner
gør. Eleverne deler deres viden med hinanden på den fælles
Vidensvæg

Tidsramme

45 min.

Klassematerialer

Vidensvæg
Gruppekort

Opgaven

1. Eleverne fordeles i grupper af fire, som de skal arbejde i under
hele forløbet.
2. Eleverne præsenteres for plakaten Vidensvæg, som er en
plakat, hvor eleverne deler deres indsamlede viden om
kampagner og kommunikation.
3. Hver gruppe får et gruppekort, hvor de får til opgave at undersøge kommunikation og kampagners virkemidler / lokkemidler.
4. Grupperne bevæger sig rundt på skolen, hvor de “hacker”
(snupper) de gode idéer og deler dem med resten af holdet ved
at notere dem på plakaten Vidensvæg.
5. Lad gerne grupperne få mere end et gruppekort, hvis der er
tid til det.
6. Lad eleverne studere deres fælles viden på Vidensvæggen,
inden I laver en kort opsamling.

‘At hacke
lokkemidler’ betyder i
denne sammenhæng, at
eleverne skal undersøge
kommunikationens og kampagnens virkemidler for at
lade sig inspirere og anvende
det i nye sammenhænge,
når de skal skabe deres
egne kampagner.

aula.dk/forældreloggerne

PÆDAGOGISK VEJLEDNING

1. FASE: UNDERSØG
3. SPOT SKOLENS FORÆLDRE
Formål

Opgaven giver grupperne en forståelse for, at der findes fire typer
forældre med vidt forskellige behov. Elevernes kampagner skal
målrettes de fire forældretyper

Tidsramme

25 min.

Klassematerialer

Forældretyper
Dilemmaer
Forældreportrætter

Opgaven

1. De fire grupper har lige undersøgt de gode kommunikative
virkemidler. De skal nu blive klogere på skolens forældre.
2. Grupperne får tildelt hver deres forældretype, som de skal
sætte sig godt ind i ved at læse beskrivelsen på gruppearket
Forældreportrætter.
3. Udpeg en elev fra hver gruppe, der skal indtage rollen som forælder.
4. Invitér “forældrene” ind til et opdigtet skolebestyrelsesmøde,
hvor de skal diskutere to kommunikationsdilemmaer på skolen.
De fire elever skal prøve at besvare spørgsmålene ud fra dét
forældreperspektiv, de har fået tildelt. Lad “forældrene” sidde så
alle kan se dem.
5. Læreren læser på skift de to dilemmaer op og lader “forældrene”
drøfte dem. Lad evt. andre elever indtage forældrerollerne
6. Hver gruppe skriver stikord ud fra det de hører og lytter efter,
hvad deres forælder godt kan lide, og hvad han/hun ikke kan lide
(+/-). Stikordene skrives på arket Forældreportræt under “Spot
skolens forældre”. Til sidst hjælper eleverne hinanden med at ud
lede forældrenes behov.
7. Hæng Forældreportrætterne op under / ved siden af Videns
væggen
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2. FASE: FÅ IDÉER
4. FÅ MANGE IDÉER SAMMEN
Formål

Opgaven får grupperne til at samarbejde om at få mange idéer
til, hvordan de bedst laver kampagner, der får lokket alle typer
forældre på Aula.
Ved at lade grupperne videreudvikle hinandens idéer skabes
medejerskab.

Tidsramme

30 min.

Klassematerialer

Forældreportrætter (samme ark som i opg. 3)

Opgaven

1. Grupperne arbejder videre med hver deres forældrerolle på
gruppearket: Forældreportrætter
under “Få mange idéer
sammen”.
2. Hver gruppe kommer med gode idéer til, hvordan de kan lave
en god kampagne, der lokker deres forældretype på Aula.
Eleverne kan vælge at tegne eller skrive. Bare der kommer rigtig
mange idéer.
3. Efter et kvarters tid sendes plakaten videre til nabogruppe,
der har 5 min. til at læse/se idéerne og bygge videre på dem.
4. Når de 5 min. er gået, sender gruppen plakaten videre til næste
gruppe, der også udvikler videre på idéerne. Det gentages, indtil
alle idéer har været rundt hos alle grupper.
5. Idéerne vender nu hjem til ophavsgruppen, som læser
gruppernes kommentarer og vurderer, om der er idéer, de kan
bruge.

Det er vigtigt at der er plads
til alle idéer, store som små,
tamme som vilde. Kritik, analyse
og evaluering er bandlyst
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2. FASE: FÅ IDÉER
5. UDVÆLG DE BEDSTE IDÉER
Formål

Opgaven skal få grupperne til at vurdere deres idéer og kassere
dem, der ikke virker. Hver gruppe skal ende med den kampagneidé, som de vil iværksætte på AULAdag

Tidsramme

15 min.

Klassematerialer

Værdikompas

Opgaven

1. Læreren introducerer eleverne for Værdikompas, hvor eleverne
skal vurdere, om deres idéer er:
• til gavn for få / mange
• nem / svær at gennemføre
• nytænkende / traditionel
• dyr / billig
• sjov / kedelig
• aktiv / passiv
2. Grupperne kasserer de idéer, der ikke rammer plet, og de ud
vælger den/de idéer, som de tror på kan skabe størst værdi for
skolen.
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2. FASE: FÅ IDÉER
6. GØR IDÉERNE BEDRE MED FEEDBACK
Formål

Opgaven skal få grupperne til at argumentere for deres kampagneidé og ved hjælp af skolelederens feedback forbedre den.

Tidsramme

45 min.

Klassematerialer

Pitch
Feedback

Opgaven

1. Grupperne skal forberede en pitch på max 2 min., hvor de
præsenterer deres kampagne-idé for skolelederen (eller anden
skole-repræsentant).
Grupperne kan hente inspiration i Pitch.
2. Skolelederen (eller anden skole-repræsentant) giver hver
gruppe feedback på deres kampagne-idé med udgangspunkt i
feedback-arket.

Spørgsmål som kan overvejes, når der gives feedback:
• Er der sammenhæng mellem indholdet på vidensvæggen,
		 forældreportrætterne og gruppens idé?
• Er formen nytænkende?
• Er kvaliteten god nok til at blive vist frem til AULAdag?
• Giver gruppen forældrene noget at tænke over?
3. Eleverne overvejer, hvordan de vil implementere skolelederens
feedback.
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3. FASE: FORBERED
7. PLANLÆG AULADAG
Formål

Opgaven skal få eleverne til at planlægge, hvordan de vil udføre
kampagnen.
Hvad kan gøres færdigt i dag? Hvad skal gøres i dagene inden
AULAdag? Hvad skal gøres på selve AULAdagen

Tidsramme

30 min.

Klassematerialer

To do-liste
Instruktion

Opgaven

1. Grupperne planlægger, hvad der skal gøres, så kampagnerne
kan iværksættes på AULAdag.
De planlægger, hvad der kan gøres færdigt i dag, i dagene inden
AULAdag og på selve AULAdagen.
Først laver de en to do-liste. Herefter kan de, hvis det er relevant,
lave en instruktion. Hent inspiration i klassematerialerne.
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3. FASE: FORBERED
8. SÆT I GANG
Formål

Opgaven skal få eleverne til at igangsætte produktionen af deres
kampagner.

Tidsramme

60 min.

Klassematerialer

Afhænger af de kampagne-valg, eleverne har beslutte

Opgaven

1. Grupperne laver de to do’s, som kan udføres i dag.

2. Når/Hvis grupperne eller enkelte elever begynder at blive
færdige med deres to do’s, kan de;
a. lave en forældrevideo eller en plakat til skolens forældre, hvor de
		 informerer om og inviterer til AULAdag.
b. forberede en pitch til et personalemøde, hvor skolens personale
		 orienteres om AULAdag, elevernes kampagner, og evt. hvad
		 eleverne ønsker hjælp til.
c. lave en artikel til byens lokale avis, hvor de fortæller om deres
		projekt.
3. Som afslutning undersøger eleverne, hvor langt de enkelte
grupper er kommet med deres to-do’s, og om der er grupper,
der har brug for ekstra hjælp inden AULAdag, hvor alle kampagnerne iværksættes.
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ALLE ELEVERNES
KAMPAGNER IVÆRKSÆTTES PÅ AULADAG.

4. FASE: IVÆRKSÆT
9. AULADAG

Undersøg

Få idéer

Forbered

Iværksæt

Formål

Opgaven skal få eleverne til at iværksætte deres kampagner.

Tidsramme

Afhænger af kampagnernes omfang. Nogle er hurtige at gennemføre, andre kan strække sig over hele dagen, og andre igen kan
løbe af stablen i flere uger.

Klassematerialer

Afhænger af kampagnerne

Opgaven

1. Grupperne laver de to do’s, der mangler.
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2. Grupperne sætter kampagnerne i værk.
3. Når alle kampagnerne er sat i værk, følger eleverne med i,
hvordan det går. De kan evt. spørge deres egne forældre, om de
har logget ind på Aula.

Iv æ r k s æ t

Få idéer

4. Eleverne kan nu kalde sig for vaskeægte “forældreloggere”
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4. FASE: IVÆRKSÆT
10. EVALUERING

Undersøg

Få idéer

Forbered

Iværksæt

Formål

Opgaven giver eleverne et indblik i og et sprog for, hvad de har
lært i forløbet.

Tidsramme

30 min.

Klassematerialer

Evaluering
Alle de billeder der er taget undervejs

Opgaven

1. Eleverne ser billederne igennem, der er taget undervejs i
forløbet.
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3. Sammen udvælger eleverne de fem bedste billeder, der viser
•
•
•
•
•

at
at
at
at
at

Få idéer

de har samarbejdet
de er blevet klogere på kampagners virkemidler
de nu ved mere om skolens forældre
de har kommunikeret med en forælder
deres kampagner har virket
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4. De fem billeder printes ud og hænges op på plakaten “Evaluering”.
5. Eleverne drøfter, hvad de kan gøre for at fastholde forældrene
på Aula, og hvad de kan gøre for at få de sidste forældre til at
logge på.
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OM AULA
Efter sommerferien 2019 bliver Aula den nemme, brugervenlige og sikre måde at kommunikere på for dig,
som er ansat på en folkeskole eller i en SFO. Aula vil erstatte folkeskolernes brug af SkoleIntra og give
mulighed for blandt andet at se relevante opslag, sende beskeder eller se informationer fra fx læringsplatforme og andre løsning med tilknytning til skolen. Fra 2020 vil Aula også blive brugt i dagtilbud.
Forældreloggerne er et gratis undervisningsforløb, der understøtter implementeringen af Aula. Forløbet
involverer eleverne i arbejdet med at få forældrene godt i gang med Aula.
Du kan læse mere om Aula og Forældreloggerne på aulainfo.dk
En stor tak til alle elever og lærere, der har bidraget til udviklingen af undervisningsmaterialet.
Undervisningsmaterialet er udviklet af EduDesigns ved Maja Holdorf, lærer, pæd. diplom i medier og
kommunikation, facilitator og udvikler af innovationsdesigns i uddannelse.

