
 

 

Vallensbæk er pilotkommune for Aula 
 
Kære forældre,  

Fra kommende skoleår 2019/2020 erstattes SkoleIntra af Aula, der skal være med til at 
styrke dialogen mellem familier og skole. 

Billeder, dokumenter, beskeder eller andet på Skoleintra, som du gerne vil bevare, skal 
gemmes, inden Skoleintra lukker, når børnene har sidste skoledag. Hvis du vil gemme 
portrætbilleder af andre personer end dig selv og dine børn, skal du have samtykke fra dem. 
Skolen kan hjælpe, hvis du er i tvivl.     
  
Adgang til Aula er via Aula.dk   
Ved skolestart i august 2019 kan du og dine børn på folkeskolerne tage Aula i brug. I foråret 
2020 introduceres Aula for alle brugere på 0-6 års-området.  Adgang til Aula sker via 
hjemmesiden www.aula.dk eller via skolernes nye hjemmesider: 
  

 egholmskolen.aula.dk/  
 pilehaveskolen.aula.dk/  
 vallensbaekskole.aula.dk/  

  
I skal bruge jeres unilogin som brugernavn i Aula. Har du som forældre glemt dit unilogin, 
kan du i stedet bruge dit NemID som login. Senest første skoledag åbner vi for Aula og de 
nye hjemmesider.  
  
Vallensbæk er pilotkommune for Aula  
I pressen er det fremgået, at Aula bliver forsinket til efterårsferien. Men Vallensbæk er 
sammen med andre kommuner udpeget til at kvalitetssikre Aula som pilotkommune, og vi 
åbner derfor Aula til august efter planen. Frem til efterårsferien skal vi være med til at 
afhjælpe systemets ”børnesygdomme”, inden Aula bliver taget i brug i hele landet. Derfor kan 
du opleve uregelmæssigheder i brugen. Aula bliver grundigt testet af pædagogisk personale, 
men indberet gerne til skolen, hvis du oplever fejl eller andet. 
  
Aula betyder fælles arbejdsgange 
Aula er intuitiv og let at bruge. Arbejdsgangene er tilpasset bl.a. den nye europæiske 
dataforordning, GDPR, der sætter nye rammer for brug af billeder og video.   
  
De fælles arbejdsgange i Aula skal målrette kommunikationen, så den information du 
modtager er relevant for dig. Ambitionen er at bruge Aula ens, så det er nemmere at 
orientere sig i Aula, uanset hvilken klasse dit barn eller børn går i.  
 
I Aula vil det f.eks. være sådan, at, informationer, hvor du ikke forventes at svare, vil det 
pædagogiske personale offentliggøre på opslagsfunktionen på forsiden i Aula. Beskeder, 
hvor der er behov for dialog, sendes via Aulas beskedsystem.   
  



 

Side 2 af 2 
 

Som forældre er det udelukkede beskedsystemet, du skal benytte, når du vil kontakte skolen. 
I Aula vil du modtage følsomme beskeder omkring dit barn. For at modtage dem vil du blive 
bedt om at identificere dig med dit NemID, så vi er sikre på, at du er den rette modtager.  
  
Skema og kalender samlet et sted  
Vi vil løbende informere om, hvordan Aulas nye arbejdsgange påvirker jer. Af fælles 
arbejdsgange kan bl.a. nævnes, at alle aktiviteter, der afholdes på faste tidspunkter, f.eks. 
fastelavn, føres i din og barnets Aula-kalender sammen med dit barns skema. Derudover får 
du adgang til dit barns ugeplan, årsplan mm. direkte fra Aulas forside uden yderligere login. 
 
Vi håber, at I vil tage godt imod Aula til august. 
  
Med venlig hilsen 
 
Dennis Danielsen 
Børne- og ungechef 
Center for Børn og Unge 
 

 
  

 

 


