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Aula – den nye fælles it-løsning for skole og dagtilbud 
 

Skoler, SFO’er, dagtilbud og fritidsklubber får snart den fælles IT-platform 

Aula.  
 

Aula samler kommunikationen på hele børneområdet og gør det lettere at 
samarbejde, videndele og kommunikere på tværs af skoler, institutioner og 
Center for Skole og Dagtilbud – og smidiggøre samspillet med forældrene.  

 
SkoleIntra (ForældreIntra, PersonaleIntra og ElevIntra) er snart fortid i Egedal 

Kommune. Al information og kommunikation inden for Skole og Dagtilbud flytter over 
på en ny platform, der hedder Aula.  

 
Skolerne og SFO’erne rykker allerede over efter sommerferien 2019. Aula erstatter 
Famly på Dagtilbud fra midten af 2020 (den nøjagtige dato er endnu ikke blevet 

besluttet). 
 

Aula er en såkaldt samarbejdsplatform, der kan understøtte de mange fælles 
snitflader, der er mellem dagtilbud, skole og SFO. Alle får adgang til det samme 
system, og det vil lette kommunikationen mellem personalet.  

 
Den daglige kommunikation med forældrene bliver også nemmere. Brugerne får nemt 

ved at kontakte hinanden, og relevante informationer om barnets læring og trivsel vil 
blive præsenteret på en overskuelig måde. 
 

Brugervenlighed der kan mærkes 
Selv om alle folkeskoler i Danmark skal bruge Aula som deres nye platform for 

samarbejde, er der alligevel mulighed for at lave individuelle tilpasninger.  
 
 

 

 
 
 

Se en film på halvandet minut om Aula her: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WYqmrvTUpA0&feature=youtu.be  

Følg med i projektet på www.egedalkommune.dk/aula - vi åbner medio januar. Her vil 
der også være mulighed for smugkig i platformen – glæd jer. 

https://www.youtube.com/watch?v=WYqmrvTUpA0&feature=youtu.be
http://www.egedalkommune.dk/aula
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Vigtige milepæle i 2019  

Februar-marts Der uddannes i alt 36 superbrugere både 

administrative og pædagogiske.   

 

Februar – april/maj  Aula testes og sættes op så superbrugerne kan øve 

sig og være klar til at undervise deres kolleger.  

Allerede i maj-april vil lærere og skolepædagoger 

have tilgang til Aula.  

 

April-maj   De pædagogiske superbrugere uddanner deres 

respektive kollegaer.  

Der lægges en plan for disse aktiviteter individuelt 

på skolerne  

 

Juni  Datamigrering – oprydning og overflytning af data: 

Udvalgte data fra SkoleIntra gemmes i bestemte 

mapper, som senere automatisk bliver overført til 

Aula. Der kommer en nøjagtig instruktion i, 

hvordan de udvalgte data behandles i forbindelse 

overførsel til Aula. 

 

August  Aula tages i brug.  

Forældre og elever får adgang - SkoleIntra 

lukkes.  

 
Baggrunden for Aula 

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik i 2014 en aftale om en fælles 
digital brugerportal for folkeskolen kaldet Brugerportalsinitiativet (BPI). 

Brugerportalsinitiativet indebærer, at alle kommuner skal anskaffe to overordnede 
digitale løsninger til skolerne; samarbejdsplatformen, som er et digitalt værktøj til 

kommunikation og samarbejde mellem skole og hjem (Aula) og læringsplatformen, 
som er et digitalt værktøj til at arbejde med elevernes læring og trivsel (Meebook). 
 

KONTAKT 
 

Har du spørgsmål til ovenstående information, eller til Aula generelt, er du velkommen til at 

kontakte Mads-Peter Galtt, der også kommunal administrator i Aula. 

Mads-Peter Galtt  

Projektleder for Aula, Center for Skole og Dagtilbud 

mail: mads-peter.galtt@egekom.dk 

mobil: 7259 6590. 
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