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Kære forældre 

 

Fra dette skoleår vil alle klasser få en ugeplan, der gør at elever og forældre lettere kan 

følge med i klassens aktiviteter og forberede sig på ugen der kommer. Det har været et 

ønske fra elevrådet og skolebestyrelsen – og er en del af skolens forberedelser til AULA. 

 

AULA er afløseren for ForældreIntra og introduceres efter efterårsferien i uge 42. AULA 

bliver stedet, hvor kommunikationen mellem klassens lærere og hjemmet foregår – her 

sendes alle beskeder fremover. 

 

Introduktionen af AULA og de nye ugeplaner skal gøre det lettere at følge med i jeres barns 

skolegang og dermed også gøre det mere overskueligt, hvordan I som forældre kan bakke 

op om barnets skolegang og skolen. 

 

I takt med at eleverne bliver ældre og kan påtage sig mere ansvar for deres skolegang, 

skrives ugeplanerne til: 

1. i indskolingen skrives ugeplanen til forældrene 

2. på mellemtrinnet skrives ugeplanen til både forældre og elever 

3. i udskolingen er den primære modtagergruppe eleverne. Det skyldes, at eleverne her 

skal lære at orientere sig i deres egen skolegang som forberedelse til det, de skal 

efter folkeskolen. I kan som forældre stadig se ugeplanen og støtte op om det store 

barns skolegang efter behov 

AULA afløser ForældreIntra efter efterårsferien 

Grundlæggende er formålet med AULA, at: 

● 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 

børns personlige og faglige udvikling. 

● forældre skal nemt og hurtigt kunne få et overblik over alle deres børns 

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

dagligdag uden for hjemmet. 

 

I kan læse mere i Anvendelsesstrategien for AULA, der er at finde på skolens hjemmeside. 

 

I forbindelse med introduktionen af AULA vil vi gerne afholde forældre-caféer, hvor I kan 

komme og se løsningen og prøve at navigere i det. Det vil vi informere jer mere om, når 

datoerne er klar. 



I MinUddannelse kommer ugeplaner for alle klasser 

AULA har ikke, på samme måde som Intra, en indbygget ugeplan. Ugeplanen ligger derfor i 

MinUddannelse, som er det system lærerne bruger til at planlægge skoleåret. Som forældre 

finder I ugeplanen på MinUddannelse: 

Log på forsiden (www.minuddannelse.net), og vælg “ugeplan”.  

Hvis du har flere børn på skolen, kan du se ét barns ugeplan ad gangen. 

 

I ugeplanen kan du se de opgaver, der er til enkelte dage, en oversigt over de forløb, 

klassen er i gang med, samt funktionen “Ugenoter” til yderligere information, f.eks. hvilket 

fag klassen har på flexdagen, påmindelser og lignende. 

 

Planen for en uge kan eksempelvis se således ud: 

 
 

I vil kunne se ugeplanen for den kommende uge, når I logger på MinUddannelse senest 

søndag. 

 

Ugeplanen i MinUddannelse er dynamisk og rettes, hvis der ske ændringer i løbet af ugen. 

Det kan eksempelvis være, at en tur må udsættes grundet dårligt vejr. Det kan for eksempel 

også være, at læreren vurderer, at en time er bedre brugt på repetition af pensum fra den 

sidste time for at sikre en bedre læring af stoffet - frem for at gå videre til et nyt emne og 

læringsmål.  

 

http://www.minuddannelse.net/


I overgangsperioden indtil AULA opstartes i uge 43, er der fortsat årgange, der skriver 

ugeplaner i ForældreIntra. Klassens lærere fortæller jer hvor, I finder ugeplanerne. På årets 

første forældremøde afstemmes kommunikationen mellem klasse og hjem sammen med 

lærerne. Det er beskrevet i skolebestyrelsens princip nr. 14, der kan læses i 

principsamlingen på skolens hjemmeside. 

 

De fag klassen kun har én time om ugen, får I information om den første uge hver måned. I 

kan altid gå tilbage til månedens første ugeplan og finde denne informationen. 

Vores forventning til jer 

Ugeplanen ser fremad og giver jer som forældre mulighed for at snakke med jeres børn om 

det faglige arbejde i skolen samt bakke op om f.eks. trivselstiltag. Ugeplanen skrives også 

med den forventning, at I som forældre sikrer, at børnene møder læringsparate i skole. Det 

er ikke kun en praktisk øvelse, men i ligeså høj grad den mentale parathed, der opstår, når 

skoleugen eller skoledagen tales igennem hjemmefra. 

Kommunikation til og fra skolen 

Alle henvendelser til og fra skolen (læreren og pædagogen) sker via AULA/ForældreIntra. I 

kan forvente svar inden for tre hverdage på alle henvendelser. I kan stadig henvende jer på 

telefon eller personligt til kontoret for at aftale et møde, hvis behovet opstår. 

 

Kommunikationen til og fra skolen sker med udgangspunkt de 10 gode råd om 

kommunikation, der står i Anvendelsesstrategien for AULA. De kan læses i deres fulde 

længde til sidst i anvendelsesstrategien. Her vil vi gerne fremhæve 3 gode råd. 

 

 

 1. Hvis du er bekymret om noget - så skriv, men husk altid den 

gode konstruktive tone. 

2. Når du henvender dig, så skriv tydeligt og konkret, så skolens 

medarbejdere kan hjælpe bedst muligt. 

3. Særligt følsomme emner kræver et møde eller en opringning. 

Et møde eller en opringning skal altid aftales på forhånd - 

forvent at medarbejderne på skolen har andre opgaver, f.eks. 

undervisning af dit eller andres børn.  


