Velkommen til Aula
I uge 43 i 2019 siger vi farvel til skoleintra og byder Aula velkommen
som skolernes nye værktøj til kommunikation.
Aula er den nye kommunikationsplatform for folkeskoler, SFO’er, fritids- og klubtilbud
og dagtilbud, når Aula erstatter Forældreintra i 2019 og Infoba i 2020.
Med Aula får vi et fælles rum til kommunikation og samarbejde i en nem, brugervenlig og sikker løsning, som følger
dit barn lige fra vuggestuen til udgangen af folkeskolen.

MED AULA FÅR DU
• en nem og brugervenlig løsning, som giver dig et bedre overblik over dit barns hverdag
• én indgang til kommunikation om dit barn lige fra vuggestuen til udgangen af folkeskolen
• et ekstra lag af sikkerhed, der beskytter dit barns data godt

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

FÅ HJÆLP OG LÆR MERE
Vi har samlet relevant information om Aula på odsherred.dk/aula. Her får du links til, hvordan du logger på første gang,
vejledning til, hvordan du bestiller Uni-login, og du kan også se en lille film om Aula. Du finder også vejledninger på
andre sprog end dansk.
Du kan også kontakte dit barns skole, hvis du har spørgsmål.

HUSK
• Aula er den nye kommunikationsplatform fra uge 43, 2019
• Du kan både logge på fra din pc og logge på via app’en Aula
• Du skal bruge dit Uni login, når du logger på

HVIS DU HAR GLEMT DIT UNI-LOGIN?
Du skal bruge dit UNI-login, når du skal logge på Aula. Hvis du endnu ikke
har et UNI-login, eller hvis du har glemt dit login, kan du finde hjælp på
odsherred.dk/aula

SIKKERHED
Sikkerheden er meget vigtig i Aula, og der bliver passet godt på
brugernes data. Læs mere om datasikkerhed på odsherred.dk/
aula og på odsherred.dk/datastikkerhed.

