Velkommen til Aula
2019

LÆRING OG TRIVSEL

Kære forælder
Hvad er Aula?

Vi skal hjælpe hinanden

Aula erstatter ForældreIntra efter
efterårsferien i 2019 og Børn i Holbæk
i 2020. Herefter er Aula den nye
kommunikationsplatform i
folkeskolen.

Vi er fælles om at gøre Aula til en god
løsning. Vi skal hjælpe hinanden med
at holde den gode tone og bruge
”Svar alle” med omtanke.

Aula betyder forsamlingssal, et sted
hvor vi er sammen.
Med Aula får vi et fælles rum til
kommunikation og samarbejde. Aula
er en nem, brugervenlig og sikker
løsning, som følger barnet lige fra
vuggestuen til udgangen af
folkeskolen.

Aula skal styrke samarbejdet

Med Aula får du ...
• en nem og brugervenlig løsning,
som giver dig et bedre overblik
over dit barns hverdag
• én indgang til kommunikation
om dit barn lige fra vuggestuen til
udgangen af folkeskolen
• et ekstra lag af sikkerhed, der
beskytter dit barns data

Målet med Aula er at styrke
samarbejdet mellem forældre,
medarbejdere og elever.

• en indgang – fx til
læringsplatformen, når samarbejdet
handler om dit barns læring.

Når du som forælder involverer
dig aktivt i dit barns skoleliv, har det
stor betydning for dit barn.

Om UNI-Login

Et godt samarbejde mellem dig og
skolen smitter positivt af på dit barns
læring, udvikling og trivsel.

Med Aula kan du ...
• følge med i, hvad der sker i dit
barns hverdag

Du bruger dit UNI-login til Aula.dk og
til Aula appen -søg ”Aula forældre”
Du kan selv nulstille dit UNI- login,
hvis du glemmer dit brugernavn eller
din adgangskode.
Du får samme login til alle dine børn.

Hjælp til at komme i gang

• kommunikere med medarbejdere og
de andre forældre

Find vejledninger og information om
Aula på holbaek.dk/aula

• tilmelde dig arrangementer og
møder

Kontakt dit barns skole eller ring til
Den Digitale Hotline på 70 20 00 00

