Ny platform til forældre i dagtilbud
Kære forældre, vi får nye muligheder for at kommunikere.
Den 25. januar åbner vi for Aula til dagtilbud i Sorø Kommune
• Aula er vores nye digitale platform til kommunikation mellem forældre og
dagtilbud.
• Aula er den platform, hvor vi samarbejder om dit barns udvikling og trivsel.
• Med Aula får vi et fælles rum til kommunikation og samarbejde i en nem,
brugervenlig og sikker løsning, som følger barnet lige fra vuggestuen til udgangen af folkeskolen, for skolerne bruger også Aula

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

I denne velkomst får du at vide, hvordan du logger ind og hvordan Aula ser ud. Vi
vil løbende fortælle mere om Aula, og du kan allerede se meget mere her:
www.aulainfo.dk . Du kan også bruge denne QR-kode

Vi er fælles om at gøre Aula til et rart sted at skrive
sammen. Vi må derfor hjælpe hinanden med at holde
den gode tone og være opmærksomme på den, der
skal modtage vores beskeder.
Og husk:
Selvom vi nu får Aula, så holder vi stadig tæt kontakt
til hverdag, når vi mødes i vuggestuer og børnehaver.

Første gang du logger på Aula
Browser
For at få adgang til Aula på din PC, skal du ved første login bruge dit NemID.
Herefter kan du bruge dit UNI-Login. Hvis du ikke kender dit Uni-login, kan du
vælge ”Jeg kender ikke mit brugernavn” og følger processen derfra.
Hvis du skal se dele af Aula, der indeholder personfølsomme oplysninger, vil
Aula automatisk anmode dig om at logge på med NemID. Ved første login vil der
være en række ting, du skal tage stilling til, så Aula opsættes efter dine behov og
ønsker.
Gå på www.aula.dk og vælg ”UNILOGIN”.
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Log på med UNI-login ved at indtaste brugernavn og din adgangskode.
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Før du kan logge på Aula, skal du læse og acceptere Aulas privatlivspolitik ved at
sætte et V i ‘Jeg er informeret om privatlivspolitikken for Aula’. Klik på Næste
Herefter opdaterer du kontaktoplysningerne for dig og dine børn. Du kan til enhver
tid ændre dine kontaktoplysninger på din profil. Bagefter klikker du på Næste
Nu skal du tage stilling til samtykker. Det drejer sig fx om billeder af dig og dine
børn må vises i Aula. Hvis dit barn er under 16 år, besvarer du både dine egne og
dit barns samtykker.
Du giver dit samtykke ved at markere ’Ja’ eller ’Nej’ ud for de enkelte samtykker.
Vær opmærksom på, at du kan give samtykke på forskellige niveauer. Du kan fx
vælge om billeder må deles med barnets ’Klasse eller stue’, ’Årgang ’ eller hele den
’Institution’, som dit barn er en del af. Du kan til enhver tid ændre samtykkerne på
din profil. Klik herefter på Næste
På det sidste trin udfylder du et stamkort. Stamkortet består af supplerende
stamdata og tilladelser, som er personlige oplysninger, som din institution
har brug for. Du kan til enhver tid ændre dem fra din profil. Derefter klikker
du på Næste og ’Gem’. Du er nu logget på Aula.
Du bliver kun bedt om at udfylde stamkortet, hvis din institution har anmodet
om supplerende stamkortoplysninger.

Log på Aula appen
App

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

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

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

Angiv en pinkode som du vil bruge fremover, når du logger på. .Aula
Angiv den samme pinkode igen i feltet ’Gentag pinkode’.
app
Afhængigt af den mobil eller tablet du bruger, kan du anvende
fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse i stedet for pinkode.
Du kan til- og fravælge notifikationer på mobil og/ eller e-mail
ved at bruge switch-knappen

Tryk ’Færdig’ øverst i højre hjørne.

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.

Trin-for-trin guide

Sådan finder du
rundt i Aula på din pc
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Her ser du alle opslag fra de
grupper, du er med i

2

Her ser du begivenheder fx
samtaler og arrangementer
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Her kan du læse og skrive
beskeder. Du skal anvende
NemID for at læse beskeder
med følsomme eller fortrolige
oplysninger
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Her ser du billeder og videoer
fra de grupper, du er med i
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Her ser du filer, som er delt
med dig
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Her kan du vælge at se information for et eller flere af dine
børn
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Her finder du de grupper, du er
med i
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Her søger du i Aula
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Her ser du dine kontaktoplysninger, stamkort, samtykker og
notifikationsindstillinger

Vil du vide mere om
Aula-app'en, så
brug QR-koden her

