


 

Store Magleby Skole skifter til Aula 

Fra uge 43 (efter efterårsferien) bruger Store Magleby Skole Aula som kommunikations-

platform i stedet for SkoleIntra. Aula handler om at understøtte samarbejdet om børns læ-

ring og trivsel ved at skabe rum for god kommunikation mellem fagprofessionelle, børn og 

deres forældre. Aula skal dermed give overblik, være let tilgængelig og genkendelig, rele-

vant, sikker og helt igennem nem at bruge.  

Aula vil blandt andet indeholde muligheder for at sende beskeder til andre brugere, en op-

slagstavle med vigtige informationer, kalendere med mulighed for at tilmelde sig f.eks. sko-

le-hjem samtaler og andre aftaler samt mulighed for at registrere i SFO eller dagtilbud, at 

barnet er kommet eller gået. 

Herudover bliver Aula indgangen til oplysninger fra andre systemer, der har med eleven el-

ler barnets hverdag at gøre—f.eks. MinUdannelse, hvor elevplaner, ugenoter, fravær og ka-

rakterer ligger. 

De fleste forældre og elever vil kunne tage Aula i brug umiddelbart og uden uddannelse. Vi 

har dog her samlet et par guides i punktform, der kan lette overgangen. I må endelig hen-

vende jer, hvis I oplever udfordringer med at komme i gang med Aula. Det er vigtigt at hu-

ske, at der altid vil være en indkørselsperiode ved skift mellem sådanne systemer som Aula 

og Intra. Vi lærer af vores erfaringer hen ad vejen, og bliver sammen bedre til at bruge vo-

res nye kommunikationsværktøj.  

 På https://youtu.be/j59vCKas2f0 kan I se en introduktionsvideo til Aula 

 Vi holder Aulacafé på skolen onsdag den 23. oktober kl. 16:30 til 17:30 og torsdag den 

24. oktober fra kl. 17:00 til 18:00, hvor du kan komme og få hjælp til at logge på og 

prøve de forskellige funktionaliteter i Aula. 

 

 

Med venlig hilsen 

Jens Nelleman Charpentier  

Skoleleder, Store Magleby Skole 



 

Samtykker og tilladelser 

Når du bruger Aula første gang vil du blive bedt om at tage stilling til samtykker og tilladel-

ser. Det drejer sig fx om der må vises billeder af dit barn i Aula.  

 

Almindelige og personfølsomme oplysninger 

Af hensyn til sikkerheden i Aula skal man markere, hvis de beskeder man sender indeholder 

personfølsomme oplysninger. Hvis de gør, vil modtageren skulle bruge fx NemID eller fin-

geraftryk for at få adgang til beskeden.  

 

Opmærkning af billeder 

Når man lægger portrætbilleder ind i Aula skal man opmærke billederne – altså fortælle 

hvem der er med på billedet – det der også kaldes at “tagge”. Billeder kan kun vises i Aula, 

hvis de personer der er tagget, har afgivet samtykke til at de kan blive vist. For personer un-

der 16 er det forældrene, der skal give samtykke. Billeder kan dog også være situationsbil-

leder – hvor der naturligvis ikke er nogle mennesker, der skal tagges.  

Du kan læse mere om ovenstående tre punkter på Aulas hjemmeside www.aulainfo.dk  



 

Første gang du logger på 

For at få adgang til Aula på din PC, skal du ved første login bruge dit NemID. Herefter kan 

du bruge UNI-Login, men hvis du skal se dele af Aula, der indeholder personfølsomme op-

lysninger, vil Aula automatisk anmode dig om at logge på med NemID. Logger du på Aula 

via din mobil eller tablet, skal du altid logge på med NemID og herefter anvende en selv-

valgt pinkode eller fingeraftryk, som du måske kender det fra e-boks eller MobilePay. Ved 

første login vil der være en række ting, du skal tage stilling til, så Aula opsættes efter dine 

behov eller ønsker.  

1. Du logger på Aula via www.aula.dk eller på din mobil eller tablet via en app, som du 

kan hente i App Store eller Google Play. Vælg at du vil logge ind som Forældre.  

2. Log ind på PC med UNI-login. Indtast brugernavn og din adgangskode/Log ind med 

NemID på mobil eller tablet.  

3. Før du kan logge på Aula, skal du læse og acceptere Aulas privatlivspolitik. Klik på 

fluebenet ved: ”Jeg har læst og accepteret betingelserne for brug af Aula”.  

4. Herefter opdaterer du dine kontaktoplysninger. Bagefter klikker du på ”Næste”. 

5. Nu skal du tage stilling til samtykker. Det drejer sig fx om billeder af dine børn må vi-

ses på Aula. Hvis dit barn er under 16 år besvarer du både dine egne og dit barns 

samtykker. Du giver dit samtykke ved at markere ved Alle Ja eller Nej ud for det enkel-

te barn. Vær opmærksom på, at du kan give samtykke på forskellige niveauer. For me-

dier, herunder billeder, kan du vælge, at de kun må deles med barnets Klasse eller År-

gang og SFO eller hele den Institution som dit barn er en del af. Klik derefter på 

”Næste”. 

6. På det sidste trin udfylder du et stamkort. Stamkortet består af supplerende stamdata 

og tilladelser. Oplysningerne på stamkortet er personlige og kan til enhver tid ændres. 

Derefter klikker du på ”Næste”. Du er nu logget ind på Aula.  



 

Log på Aula med app på mobil eller tablet 

1. Download Aula app’en i Apple Store eller Google Play.  

2. Første gang du logger på Aulas app, skal du bruge dit NemID til at logge ind.  

3. Derefter skal du give app’en lov til at tilgå dine data i Aula ved at vinge fluebenet af.  

4. Angiv en pinkode som du vil bruge fremover, når du logger på Aula app. Angiv den 

samme pinkode igen i feltet ’Gentag pinkode’.  

5. Afhængigt af den mobil eller tablet du bruger, kan du anvende fingeraftryk eller an-

sigtsgenkendelse i stedet for pinkode.  

6. Du kan til- og fravælge notifikationer på mobil og/ eller e-mail ved at bruge switch-

knappen.  

7. Tryk ’Færdig’ øverst i højre hjørne. 

8. Hvis det er første gang, du logger ind i Aula, vil du nu møde fem trin, der skal sikre, at 

Aula har de rette oplysninger om dig og dine børn. Du skal igennem disse fem trin, før 

du kan logge ind i Aula.   



 

Opret en besked 

 

1. Klik på    beskeder for at åbne beskedmodulet 

2. For at oprette en ny besked, skal du klikke på ikonet 

3.  Indtast modtagerens navn i feltet ”Til” og vælg nu modtageren fra dropdown-listen. I 

søgefunktionens liste vises også de personer, som har en relation til modtageren. 

F.eks. indtaster du et barn i modtagerfeltet, vil barnets pædagogiske personale, foræl-

dre og grupper fremkomme. Du kan også vælge at fremsøge grupper og sende beske-

den til alle personer, der er tilknyttet gruppen.  

4. Dernæst udfylder du ”Emne”, og afslutningsvis kan du skrive din meddelelse under 

sektionen ”Tekst ”. 

5. Du kan ved at klikke på  ”Tilføj fil” uploade en  fil, der tilknyttes beskeden. 

6. Hvis beskeden indeholder personfølsomme oplysninger, kan du indikere dette i beske-

den ved at klikke på ”Marker som følsom” 

7. Afslutningsvis klikker du på knappen 

8. Du kan klikke på ”Flere” i beskedsamtalen, hvis du ønsker at: videresende, slå noti-

fikationer fra, forlade samtalen, tilføje modtagere og markere som følsomt.     


