Aula
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Sådan kommer du på Aula
Du kan bruge Aula appen eller aula.dk

Aula appen
1. Download Aula appen til forældre og elever
Søg på “Aula” i App Store eller Google Play
2. Du skal bruge NemID, første gang du logger på Aula appen
Hvis du ikke kan hente Aula appen, kan du altid gå på aula.dk.

Aula.dk
1. Gå til aula.dk
2. Vælg ”Unilogin”
3. Log ind med dit Unilogin
Kender du ikke dit brugernavn eller adgangskode?
• Vælg ”Jeg kender ikke mit brugernavn”
• Vælg ”Brug NemID”
Første gang du logger på Aula, skal du bruge NemID.
Der vil også være en række ting, du skal tage stilling til. Fx
om skolen må tage billeder af dit barn, og hvor de må bruge
dem. Ændrer du mening, kan du altid ændre dine svar under
“Min profil” i Aula.
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Opslag fra de grupper, du er med i
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Skema og begivenheder fx samtaler og
arrangementer
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Læs og skriv beskeder
Du skal anvende NemID for at læse
beskeder med følsomme eller fortrolige
oplysninger.
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Galleri, kontakter og dokumenter
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Vælg hvilket barn, du vil se information om
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Søg i Aula
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Dine grupper og din profil
På din profil kan du se og ændre kontaktoplysninger, stamkort, samtykker og
notifikationsindstillinger.
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Dit barns lektier og andre informationer
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Nyttige links fx hjælp til Aula, nyhedsbreve
og skolemælk
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Overblik
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Aula beskytter dit barns data
Aula beskytter oplysningerne om dit barn og dig. Hvis du modtager en besked, der indeholder
følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du bruge dit NemID.
Hvis du skriver en besked i Aula, der indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du
huske at markere beskeden som “følsom”.
Følsomme og fortrolige personoplysninger er informationer om:
• CPR-nummer
• Helbredsoplysninger
• Private forhold, fx
• Indlæringsvanskeligheder
• Familiære forhold
• Sygdomme
• Skilsmisse
• Adoption
• Særlige sociale vanskeligheder
• Religiøs overbevisning
• Race og etnisk oprindelse
• Seksuelle forhold og orientering
• Straf bare forhold og domme

Aula skal styrke
samarbejdet
Når du som forælder involverer dig aktivt
i dit barns hverdag i skolen, SFO’en eller
klubben, har det stor betydning for dit barn.
Et godt samarbejde smitter nemlig positivt af
på dit barns læring, trivsel og udvikling.

Med Aula kan du:
• Følge med i, hvad der sker i dit barns hverdag
• Kommunikere med medarbejdere og de andre
forældre
• Tilmelde dig arrangementer og møder

Vi er fælles om at gøre Aula til en god løsning:
•
•
•
•

Hold en god tone
Brug kun ”Svar alle”, når det er relevant for alle
Opdater dine kontaktoplysninger løbende
Har du navne- og adressebeskyttelse eller står på Robinsonlisten*, så aftal med skolen
hvilke kontaktoplysninger, du vil have i Aula

* Robinsonlisten er en intern liste i Det Centrale Personregister over forbrugere, som har frabedt sig uopfordrede skriftlige og
telefoniske henvendelser i forbindelse med markedsføring.

Brug for hjælp
• Find vejledninger og information om Aula på aarhus.dk/aula
• Kontakt skolen eller ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00

Udarbejdet af: Aarhus Kommune, Børn og Unge, Kommunikation - juni 2020

• Unilogin – har du glemt dit brugernavn eller din adgangskode,
se ”Sådan kommer du på Aula”. Kontakt skolen, hvis du oplever andre problemer

