Velkommen til Aula
Information om Aula til forældre i Syddjurs Kommune

Aula - forældreinformation

Hvad er Aula?
•

Efter efterårsferien bliver Aula din samlede indgang til
sikker og brugervenlig kommunikation med skole og
SFO.

•

Fra 2020 dækker Aula også dagtilbud.

•

Med Aula får du et let tilgængeligt redskab, som gør det
nemt og overskueligt at tage del i dit barns hverdag og
udvikling fra vuggestue til 9. klasse.

•

Skifter dit barn skole, følger Aula med – også hvis den
nye skole er i anden kommune.

Én indgang
•

Fremover skal du kun logge på ét sted, når du vil
kommunikere med skolen, lærerne, pædagogerne og
de andre forældre.

•

Aula bliver også indgang til oplysninger fra andre
systemer, der har med barnets hverdag at gøre fx
diverse læringsplatforme i skolerne eller andre af
kommunens løsninger.

Her er opslag fra de grupper, du er med i

Her finder du de grupper, som du
er med i
Her ser du skema og begivenheder

Her kan du læse og skrive beskeder. NemID
skal anvendes ved følsomme og fortrolige
oplysninger

Her kan du se billeder og videoer fra de
grupper, du er med i

Her kan du se filer, som er delt med dig

Her se du dine
kontaktoplysninger, stamkort ,
samtykker og
notifikationsindstillinger
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Funktioner i Aula
•

Aula er en intuitiv og brugervenlig løsning, der minder om et
socialt medie.

•

Aula kan tages i brug helt uden eller med meget lidt instruktion.

•

Aula tilbyder en række brugervenlige funktioner fx en
beskedfunktion, en opslagstavle med vigtige informationer og
en kalender med mulighed for at booke fx skole-hjem-samtaler.

•

Som forælder vælger du selv, hvor ofte og hvad du vil
notificeres om, og om skolen fx må sende dig SMS’er.
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Aula er en sikker platform
•

Da Aula kommer til at indeholde følsomme oplysninger, er der stillet
skrappe krav til, hvordan data opbevares og behandles.

•

Al data i Aula gemmes i Europa. Data er kryptereret og nøglen til
krypteringen er gemt under lås og slå i Danmark.

•

Ingen uvedkommende vil kunne læse de data, der er gemt i Aula.

•

Aula har en privatlivspolitik og overholder naturligvis reglerne for
GDPR.
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Hjælp og vejledning

Login
•

Du logger ind på Aula på www.aula.dk eller via en app til din
•
telefon eller tablet. Aula-appen findes både til Android og iOS.

På www.aulainfo.dk finder du trin-for-trin-guides og
vejledninger til, hvordan du bruger Aula.

•

Du skal bruge dit UNI-login til at logge på Aula. Hvis du
vælger at bruge appen, kan du også benytte en selvvalgt
pinkode eller fingeraftryk, som du måske kender det fra eboks og MobilePay.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang,
kan du kontakte skolen kontor.

•

De dele af Aula, der indeholder følsomme oplysninger, skal
tilgås via NemID.

•

Første gang du logger ind på Aula, skal du bruge NemID. Her
vil du desuden skulle udfylde kontaktoplysninger og tage
stilling til en række samtykker fx i forhold til deling af billeder.

•

