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AULA anvendelsesstrategi Dragør Kommune/Store Magleby Skole 
 

Indledning og formål 

Aula er den nye, fælles kommunikationsplatform for skole og dagtilbud og erstatter på skoleområ-

det SkoleIntra. Aula er en national løsning, som implementeres i alle kommuner. 

 

Aula bliver fremtidens digitale kommunikationskanal i folkeskoler, SFO’er og dagtilbud. I Aula får 

børn, elever, forældre og pædagogisk personale sikker og brugervenlig adgang til informationer fra 

skoledagen og livet i dagtilbuddet.1 

 

I Store Magleby Skoles arbejde med Aula er forældrene de primære modtagere og skolen og dens 

ansatte, interne såvel som øvrigt tilknyttede fagprofessionelle, den primære afsender. 

 

Formålet med denne anvendelsesstrategi for Store Magleby Skole er at fastlægge og tydeliggøre 

vores anvendelsesambition, samt være retningsvisende for hvordan vi bruger systemet. 

 

Anvendelsesstrategien er blandt andet bygget på tidligere udarbejdede retningslinjer fra tidligere 

afholdte workshops, på erfaringer høstet fra pilotskoler i projektet omkring Aula, og på praksiserfa-

ringer fra skole-hjemsamarbejder og skolens mangeårige arbejde i og med SkoleIntra. 

 

Det betyder bl.a. at anvendelsesstrategien vil: 

 

 Fastsætte professionelle retningslinjer for hvor og hvordan der kommunikeres mellem skole 

og hjem, kolleger og eksterne samarbejdspartnere, at skolens ansatte konstruktivt og pro-

fessionelt kan kommunikere og samarbejde digitalt, fagprofessionelle, forældre og elever 

imellem vedr. trivsel, læring og om hverdagen i skolen. 

 Understøtte at skolens ansatte forstår GDPR (General Data Protection Regulation), samt 

lærer at navigere i og håndhæve principperne og retningslinjerne i GDPR (Persondatafor-

ordningen) omkring arbejdet med personfølsomme data. 

 Skabe grundlag for at styrke det gode skole-hjemsamarbejde. 

 Understøtte en bredere vidensdeling og et tættere samarbejde. 

 

Vores anvendelsesambition 

På Store Magleby Skole er vores ambitioner at: 

 

 Aula skal understøtte god, relevant og overskuelig kommunikation, dialog og samarbejde 

mellem skole og hjem om den enkelte elev/det enkelte barn. 

 Aula skal anvendes til at give adgang til undervisningsplaner, nyheder og aktiviteter. 

 Aula skal anvendes til at fremme tværgående videndeling og samarbejde mellem fagpro-

fessionelle. 

 Anvendelsen af Aula skal medføre, at forældre bliver inddraget i deres barns skolegang/liv. 

                                                             
1 Jfr. Aula.dk 
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 Aula skal sikre skal sikre nemt og kvalificeret samarbejde og adgang til relevante værktøjer, 

som MinUddannelse, Google Drev, KMD Fravær, Onedrive og andre digitale værktøjer og 

læremidler. 

 

Fokus på forældre 

Vi har fokus på at, at anvendelsen af Aula bliver et grundlag for et fortsat stærkt og tæt forældre-

samarbejde som alle kan og ønsker at anvende. 

 

Det vil sige, at vi har fokus på forældrenes muligheder for at få indblik i og information om deres 

børns læring, trivsel og udvikling. Dette medfører nogle retningslinjer for hvordan alle brugere af 

Aula skal, bør og kan anvende Aula. Især i forhold til af hvilke kanaler man kommunikerer, samt 

hvordan og hvornår man kommunikerer. 

 

Som minimum skal der derfor gælde følgende for anvendelsen af Aula: 

 

 Forældre oplever, at kommunikationen i Aula er relevant og overskuelig 

 Forældre skal opleve at være tættere på skolen i samarbejdet om barnets trivsel, læring, 

udvikling og dannelse. 

 Forældre skal nemt og hurtigt kunne kommunikere med de fagprofessionelle omkring deres 

barns udvikling og trivsel. 

 Forældre skal nemt og hurtigt kunne få indsigt i og dermed kunne involvere sig i deres bøns 

personlige og faglige udvikling. 

 Forældre skal nemt og hurtigt kunne få et overblik over alle deres børns dagli-

ge/ugentlige/periodevise aktiviteter og opgaver, så de kan understøtte børnenes dagligdag 

udenfor hjemmet. 

 

 

Fokus på videndeling og samarbejde på tværs mellem fagprofessionelle 

Vi har fokus på at Aula skal fremme vidensdelingen og samarbejdet mellem fagprofessionelle på 

skolen, såvel som på tværs i kommunen og faggrupperne. Det vil sige at: 

 

 Medarbejderne oplever, at Aula understøtter samarbejde og vidensdeling på tværs af fag, 

skoler, netværk og samarbejdspartnere. 

Eksempel: 

Forældre skal have mulighed for at skabe et overblik over børns planer for den kommende uge. 

Derfor skal det kunne forventes, at besluttede retningslinjer for publicering af materialer og undervis-

ningsplaner overholdes. 

Dette vil kræve, at alle medarbejdere lægger deres planer i MinUddannelse i et bestemt tidsinterval, 

hvilket aftales i årgangsteam i starten af hvert skoleår 

Det kræver også, at der er en ensartethed med hvordan hvilke typer af beskeder bliver kommunikeret 
hvordan og hvor i Aula 
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 Medarbejderne oplever, at de kan samarbejde sikkert og smidigt med data om barnets triv-

sel, læring, udvikling og dannelse 

 Medarbejderne oplever, at de kan samle kommunikation og flere arbejdsgange ét sted 

 Aula understøtter Ungdommens Uddannelsesvejledning og deres arbejde med vejledning 

til alle unge i grundskolen. 

 

Fokus på videndeling og samarbejde med elever 

Vi har fokus på, at anvendelsen af Aula – i sammenhæng med anvendelsen af MinUddannelse, 

Google apps for Education/Classroom og andre programmer– sikrer, at ansatte og elever nemt har 

et overblik over, hvad der er af planer for den nærmeste fremtid, og at eleverne ved hvor og hvor-

dan, de skal og kan kommunikere med deres lærere og med hinanden. 

 

 

Fokus på Persondataforordningen jf. GDPR mm. 

Med Aula skal vi hæve sikkerhedsniveauet for de oplysninger vi deler om vores børn. 

Derfor skal alle ansatte med adgang til Aula på Store Magleby Skole kende til Persondataforord-

ningen og vide hvordan de arbejder sikkert med Aula, når der er tale om følsomme personhenfør-

bare oplysninger. Personalet skal således være velorienteret om ”retningslinje for databehandling” 

 

Al kommunikation om børnene kan foregå digitalt via Aula. Dette vil også indeholde elementer, der 

indgår i tunge sager der indeholder personfølsomme oplysninger. Dette medfører ikke, at der 

sagsbehandles i Aula, men Aula anvendes som en sikker kommunikationskanal med sikre filde-

lingsmuligheder og sikre filopbevaringsmuligheder. 

 

For at dette skal kunne udmøntes i praksis, kræver det tydeliggørelse af arbejdsgange, der skal 

sikre en entydig identifikation af, hvornår en kommunikation er personfølsom, indgår i en sag og 

hvad man så gør i det tilfælde. 

 

Hvordan vil vi sikre succes 

For at arbejdet i og med Aula kan blive en succes, kræves det, at vi til alle tider samarbejder for at 

overholde og opretholde de opsatte retningslinjer og principper for brugen af Aula. 

 

 

Eksempel: 
Vi ønsker at eleverne skal have mulighed for at skabe et overblik over deres undervisningsplaner. Derfor 

skal de besluttede retningslinjer for publicering af materialer og undervisningsplaner overholdes. 

Dette vil kræve, at alle medarbejdere lægger deres planer i MinUddannelse i et bestemt tidsinterval, 

hvilket aftales i årgangsteam i starten af hvert skoleår. 

Det kræver også, at der er en ensartethed med hvordan hvilke typer af beskeder bliver kommunikeret 

hvordan og hvor i Aula. 

Et eksempel på dette kunne være, at der altid i ugeplanen er et link til det læringsmiddel, hvor arbejdet 

eller afleveringen skal foregå. 
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Fælles retningslinjer og anbefalinger 

 Alle pædagogiske medarbejdere kontrollerer som en del af arbejdet dagligt beskeder og re-

levante grupper i Aula 

 Aula anvendes til at give forældrene et samlet overblik over barnets vigtige aktiviteter og in-

formationer  

 Aula anvendes som den primære platform til at understøtte skole-hjemsamarbejdet. 

 Aula anvendes til håndtering af udvalgte følsomme data på tværs af skoler, dagtilbud, hjem 

og andre samarbejdspartnere 

 Alle medarbejdere følger anbefalingerne for god og sikker kommunikation 

 Aula anvendes til at understøtte det tværfaglige samarbejde 

 

Netikette 

For at sikre det gode skole-hjemsamarbejde tages den direkte og professionelle kommunikation 

udgangspunkt i følgende retningslinjer: 

 

Se bilag 1 på sidste side. 

 

Aula, skolens digitale platforme og samarbejdspartnere. 

For at vores ambitioner kan indfries og retningslinjer og principper overholdes, skal samspillet mel-

lem skolens og kommunens digitale platforme klarlægges: 

 

Aula 

Anvendes til sikker kommunikation og samarbejde på tværs af skoler, institutioner og andre rele-

vante samarbejdspartnere. Se ”retningslinje for databehandling” .  

 

Vikarsystem 

Der er indgået aftale/valg om widgettilkøb med Tabulex Trio. 

 

MinUddannelse 

Anvendes til planlægning, udførelse og evaluering af undervisningen. Læringsplatformen MinUd-

dannelse genererer elevplaner og understøtter arbejdet med læringsmål, årsplaner, forløb, elev-

produkter, feedback, videndeling, Uddannelsesparathedsvurderinger (UPV), mm. 

 

MinUddannelse udvikler widgets, som kan udstille relevant data direkte i Aula for både medarbej-

dere, forældre og elever. 

 

Google for Education/Classroom 

Anvendes til opbevaring, samarbejde og deling af faglige dokumenter og materialer. Den personli-

ge Google-mail, bruges som arbejdsrelateret kommunikationsmail sammen med beskedsystemet i 

AULA. 

 

KMD Fravær 

Der føres fortsat dagligt protokol over fravær i KMD Fravær. Det forventes, at KMD udvikler en 

widget til integration med Aula, der så vil skulle bruges. 
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KMD Karakterer 

Ud fra skolens retningslinjer herfor, registreres der fortsat karakterer for eleverne i KMD Karakter. 

Det forventes, at KMD udvikler en widget til integration med Aula. 

 

Cicero 

Det kommunale bibliotekssytem. Der udvikles en widget således at brugere/lånere i AULA kan se 

en oversigt over deres lånte materialer. 

 

Skolekom 

Det er frivilligt, om medarbejderne fortsat vil anvende Skolekom. 

 

Hjemmesider 

Alle skoler anvender AULAs hjemmesideværktøj. Der udarbejdes en fælles skabelon, som alle 

skoler tager udgangspunkt i, ved opsætning af hjemmesiden. På den måde sikres ensartet, over-

skuelig og professionel kommunikation, som lever op til de lovmæssige krav til indhold og layout. 

 

Samtidig er det lovpligtige indhold lagt på en skoleside pr. skole under kommunens hjemmeside. 

 

Netværk for vejledere, PLC o.l. 

Det forventes, at når der åbnes for kommunale grupper i Aula, vil grupper for PLC, vejledere o. 

lign. blive oprettet som primære kommunikationskanaler for de specifikke netværk. 

 

Samarbejdspartnere 

Alle relevante samarbejdspartnere, der har til opgave at understøtte elevernes læring og trivsel, 

tilbydes adgang til Aula. Det er fx:  

 

PPR 

Klubberne i Dragør  

Kulturskolen  

UU-vejledning  

Skolesundhedsplejen   

Tandplejen 

Ungdomsskolen 
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BILAG 1: KOMMUNIKATIVE RETNINGSLINJER 
 
 Hvad kan vi forvente af forældrene:  

 At de bruger AULA til kontakt med læreren, fx ikke via telefon, privat mail osv.  

 God tone og omtanke.  

 Respekt for vores gerning.  

 Ret henvendelse til den det drejer sig om.  

 At forældrene tjekker AULA og læser ugeplanen – minimum en gang ugl.  
 
Hvad kan vi forvente af eleverne?  

 På 0. og 1. årgang mener vi ikke at vi kan forvente at eleverne selv kommunikerer via AU-
LA.  

 At eleverne har kendskab til ugeplanen, hvad AULA er og at de ved de skal bruge uni-login 
for at logge på.  

 Der er mere brug for ugeplan i indskolingen end i udskolingen, hvor eleverne kan tage et 
større ansvar selv. 

 
Hvad kan vi forvente af personalet?  

 At lærere og pædagoger tjekker AULA hver dag i tidsrummet 8-16.  

 At man svarer på mails inden for tre arbejdsdage.  
 
10 skarpe:  

1. Skriv kort og præcist.  
2. Hold god tone.  
3. Skriv kun hvis det er nødvendigt.  
4. Hvis du er bekymret om noget - så skriv.  
5. Særligt følsomme emner kræver et møde eller en opringning.  
6. Sæt dig altid i modtagerens sted… hvad hvis du selv fik denne besked? 
7. Ved utilfredshed… gem beskeden som kladde og åben den dagen efter og genlæs, inden 

den sendes. Husk at der altid er flere sider af samme sag. 
8. Ingen kommunikation pr. SMS, medmindre andet er aftalt med klassens lærere. 
9. Brug gerne AULA til ros og ikke kun til ris 
10. Respekter personalets arbejdstid. 

    
  

 

 


