Kom godt i gang med

– det nye ForældreIntra

18. november 2019

Alt hvad du skal bruge
Vi skifter ForældreIntra ud med et nyt system, der hedder Aula.
Målet med Aula er at styrke samarbejdet mellem forældre, med
arbejdere og elever. I løbet af 2020 erstatter Aula også Famly i dag
institutionerne.
Her i guiden kan du læse om:
•

Her finder du Aula

•

Sådan logger du på

•

Første gang du logger på

•

Vejviser til aula.dk

•

Vejviser til Aula app

•

Har du brug for hjælp?

Her finder du Aula
•

•

Hent app’en i Appstore
eller GooglePlay. Se efter
det blå logo der hedder
Aula til forældre og elever.

Sådan logger du på

Eller log på Aula via aula.dk

•

Brug dit UNI-login ligesom
på ForældreIntra.

•

Eller brug dit NemId.

Hvis du har brug for vejledning
til at oprette dit uni-login, kan
du kontakte kontoret på dit
barns skole eller gå ind på
egedalkommune.dk/aula

Første gang du logger på
•

Tag stilling til samtykker, fx om
der må vises billeder af dine børn
i Aula.

•

Tjek dine kontaktinformationer,
fx adresse og telefonnummer.

•

Opret ny adgangskode eller ind
læs dit fingeraftryk i app’en.

Vejviser til aula.dk
Her kan du se, hvordan du finder rundt på Aula.dk
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1 Overblik – Opslag fra grupper.

5 Filer og dokumenter.

2 Kalender – Skema, begivenheder og ugeplan.

6 Grupper.

3 Beskeder.

7 Søg.

4 Galleri – Billeder og videoer.

8 Din profil.

Vejviser til app.
Her kan du se, hvordan du finder rundt i din AULA app.
Du indstiller notifikationer under ”Din profil”. Du vælger selv hvor ofte
og fra hvilke områder, du vil have notifikationer.

1	Overblik – din startside med
opslag.
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2	Kalender med dit barns skema
og aktiviteter.
3	Beskeder.
4	De tre prikker betyder flere
muligheder.
5	På plus-tegnet kan du oprette
nye beskeder, opslag osv.
6	Grå bjælke – her skal du swipe
sidelæns for at se indhold fx
Ugeplan.
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Guides to Aula in other languages at
egedalkommune.dk/aula
English, Arabic, Turkish, Somali and Urdu.

Har du brug for hjælp?
Se mere på:

egedalkommune.dk/aula
og aulainfo.dk

