
   

erstatter ForældreIntra

Her ser  du opslag f ra  andre brugere fx dit barns lærere
Her  ser  du skema og begivenheder  fx samta ler  og arrangementer
Her  kan du læse og skr ive beskeder
Her  ser  du bil leder  og v ideoer  f ra  de grupper ,  du er  med i
Her  kan du vælge at se information for  et e l ler  f lere a f  dine børn
Her  f inder  du de grupper ,  du er  med i
HHer  søger  du i Aula
Her  ser  du dine kontaktoplysninger ,  stamkort,  samtykker  og notif ikationsindsti l l inger  

Sådan ser
Aula ud

SLAGELSE
SITF

Vil  du gemme noget fra 
ForældreIntra og ElevIntra?

Det er  der for  v igtigt,  a t du tager  sti l l ing ti l ,  om der  er  noget du v il  
beholde,  så  du selv  kan gemme det,  inden Intra  lukker .

SSådan gør du
Du gemmer bil leder  ved at højreklikke på bil ledet,  og vælge ”Gem bil lede som” .

Du gemmer beskeder  ved at markere teksten,  og med højreklik vælge ”Kopier” ,  
og deref ter  indsætte teksten i et tekstbehandlingsprogram,  fx Word.  

Kontaktbogsnoter  gemmer du ved at markere teksten,  og med højreklik vælge ”Kopier” ,  
og deref ter  indsætte teksten i et tekstbehandlingsprogram,  fx Word.  

Dokumenter  f ra  kontoret og klassedokumenter  gemmer du ved at åbne dokumentet 
oog heref ter  gemme en loka l kopi på  din egen computer .

den 15. oktober 2019

Al t  det ,  du  kan  se  i  Forældre Int ra  og E lev Int ra  dvs .  d ine  beskeder , 
b i l l eder  og kontaktbogsnoter ,  e r  væk e f te r  d .  15 .  oktober  2019 .



Brug for hjælp?

Find vejledninger  og 
information om Aula  på :

aula info.dk
og
slagelse-skoler .dk/aula

Hvad er Aula?

Aula  erstatter  ForældreIntra  d.  

I  Aula  har  du mulighed for  a t sende beskeder  ti l  andre forældre 
eller  dit barns lærere,  se en opslagstav le med v igtige informationer  
samt bruge ka lender  næsten l igesom i Intra .  
Vi v i l  for tsat bruge lær ingsplatformen Meebook,  når  samarbejdet 
hhandler  om dit barns lær ing fx dit barns elevplan.

Målet med Aula  er  a t styrke samarbejdet mellem 
forældre,  medarbejdere og elever .  
Når  du som forælder  involverer  dig aktiv t i  dit 
barns skoleliv ,  har  det stor  betydning og v il  smitte 
positiv t a f  på  dit barns lær ing,  udv ikl ing og tr ivsel .  

Vi er  fælles om at gøre Aula  ti l  en god løsning. Sådan får du et  UNI•Login

Du ska l som forælder  have et UNI•Login l igesom dit barn.  
Gå ti l  hjemmesiden www.mituni login.dk

Vælg ”Glemt brugernavn eller  adgangskode” ,  og log ind med NemID.
Vælg selv  en ny adgangskode,  der  opfy lder  anbefa lingerne.
Husk at notere dit brugernavn og den va lgte adgangskode.

Sådan kommer du på Aula 
Du kan bruge Aula  på  computer ,  mobil og tablet.
På  computeren er  Google Chrome bedst t i l  a t åbne aula .dk
Til mobil og tablet kan du hente en app (den blå  ti l  Elever/Forældre) 
Se vejledning på s lagelse-skoler .dk/aula

På computer :
11.  Åben Chrome og gå ti l  aula.dk
2.  Vælg ”Forælder”
3.  Log ind med dit UNI•Login 

Første gang du logger  på  Aula ,  ska l du også bruge NemID.

Aula beskytter dine og dit  barns data

Adgangen ti l  Aula  på  computeren sker  ved hjælp a f  UNI•Login.  
Adgangen ti l  Aulas app sker  v ia  en selvva lgt pinkode eller  f ingeraf tryk.
I  de dele a f  Aula ,  der  kan indeholde følsomme og fortrolige personoplysninger ,  
er  UNI•Login ikke nok,  så  der  ska l man desuden bruge NemID.

Hvis du skr iver  en besked i Aula ,  der  indeholder  følsomme eller  for trolige oplysninger ,  
sska l du huske at kl ikke på knappen ‘Marker  som følsom’
Når  beskeden er  markeret,  kan den kun læses a f  de rette personer .

Følsomme og fortrolige personoplysninger  er  bl .a .  informationer  om:
• Personnummer (CPR-nummer)
• Pr ivate forhold fx skilsmisse,  indlær ings- eller  socia le vanskeligheder
• Helbredsoplysninger  
• Stra fbare forhold og domme
•• Race og etnisk opr indelse 
• Polit isk overbev isning 
• Religiøs eller  f i losof isk overbev isning 
• Seksuelle forhold eller  seksuel or ienter ing 

Almindelige personoplysninger  er  fx navn og adresse.  

15 .  oktober  2019.


