
erstatter Forældrelntra 

den 1. august 2019 



Hvad er Aula? 

Aula erstatter lntra d. 1. august 2019. 

I Aula har du mulighed for at sende beskeder til andre brugere, 
se en opslagstavle med vigtige informationer samt anvende kalender 
næsten ligesom i lntra. 
Vi vil fortsat anvende læringsplatformen MinUddannelse, når 
samarbejdet handler om dit barns læring fx dit barns elevplan. 

Målet med Aula er at styrke samarbejdet mellem 
forældre, medarbejdere og elever. 
Når du som forælder involverer dig aktivt i dit 
barns skoleliv, har det stor betydning og vil smitte 
positivt af på dit barns læring, udvikling og trivsel. 

Vi er fælles om at gøre Aula til en god løsning. 
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Brug for hjælp? 

Find vejledninger og 
information om Aula på: 

aulainfo.dk 

 



Sådan kommer du på Aula 

Aula kan anvendes på computer, mobil og tablet. 
På computeren er Google Chrome bedst til at åbne aula.dk 
Til mobil og tablet, kan du hente en app (den blå til Elev/Forældre)  

På computer: 
1. Åben Chrome og gå til aula.dk
2. Vælg "Forældre"
3. Log ind med dit UNl•Login

Første gang du logger på Aula, skal du bruge NemlD. 

Sådan får du et UNl•Login 
Du skal som forældrer have et UNl•Login ligesom dit barn. 
Gå til hjemmesiden www.mitunilogin.dk 

Vælg "Glemt brugernavn eller adgangskode", og log ind med Nem ID. 
Vælg selv en ny adgangskode, der opfylder anbefalingerne. 
HJsk at notere dit brugernavn og den valgte adgangskode. 

UNl•Login 

For at logge ud, skal 
du lukke browseren 

Skift adgangskode 

Glemt brugernavn ener 
Eller log ind med: N[M ID � 

Glemt brugernavn eller 

adgangskode? 

Få dit UNl•Login sådan· 
• Log ind med NemlD 
• Dit brugernavn vises 
• Skriv en ny adgangskode 
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MO•tSTEftllETfOllt 
MIIN, UNOfflVISNIHO 
OG UOHTIU.INO 
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adgangskode 

Anbefaling: 
Minimum 8 tegn 
Bide stOfe og sml 
bogstaver 
Eteleftlefetal 
EVI . .speci,degn som&, 
!, ?eler:-) 



Aula beskytter dine og dit barns data
Adgangen til Aula på computeren sker ved hjælp af UNI•Login. 
Adgangen til Aulas app sker via en selvvalgt pinkode eller fingeraftryk.
I de dele af Aula, der kan indeholde følsomme og fortrolige personoplysninger, 
er UNI•Login ikke nok, så der skal man desuden anvende NemID.

Hvis du skriver en besked i Aula, der indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, 
sskal du huske at klikke på knappen ‘Markér som følsomt’
Når beskeden er markeret, kan den kun læses af de rette personer.

Følsomme og fortrolige personoplysninger er bl.a. informationer om:
• Personnummer (CPR-nummer)
• Private forhold fx skilsmisse, indlærings- eller sociale vanskeligheder
• Helbredsoplysninger 
• Strafbare forhold og domme
•• Race og etnisk oprindelse 
• Politisk overbevisning 
• Religiøs eller filosofisk overbevisning 
• Seksuelle forhold eller seksuel orientering. 

Almindelige personoplysninger er fx navn og adresse. 



Her ser du opslag fra andre brugere fx dit barns lærere
Her ser du skema og begivenheder fx samtaler og arrangementer
Her kan du læse og skrive beskeder
Her ser du billeder og videoer fra de grupper, du er med i
Her kan du vælge at se information for et eller flere af dine børn
Her finder du de grupper, du er med i
HHer søger du i Aula
Her ser du dine kontaktoplysninger, stamkort, samtykker og notifikationsindstillinger 

Sådan ser
Aula ud



Vil du gemme noget fra 
ForældreIntra/ElevIntra?
Alt det du kan se i Intra dvs. dine beskeder, billeder og 
kontaktbogsnoter, er væk efter den 31. juli 2019. 
Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til 
om der er noget du vil gemme.

SSådan gør du
Billeder gemmes ved at højreklikke på billedet, og vælge ”Gem billede som”.

Beskeder gemmes ved at markere teksten, og med højreklik vælge ”Kopier”, 
og derefter indsætte teksten i et tekstbehandlingsprogram, fx Word. 

Kontaktbogsnoter gemmes ved at markere teksten, og med højreklik vælge ”Kopier”, 
og derefter indsætte teksten i et tekstbehandlingsprogram, fx Word. 

Dokumenter fra kontoret og klassedokumenter gemmes ved at åbne dokumentet 
oog herefter gemme en lokal kopi på egen computer.




