
 

 

 

 

 

Kære forældre  

Farvel til Skoleintra – goddag til Aula  
Efter efterårsferien bliver Skoleintra og dermed 
Forældreintra afløst af Aula. Det er det nye sted for 
den digitale kommunikation med folkeskoler og 
SFO’er, og senere også med dagtilbud. Der er tænkt 
meget over at gøre Aula let at bruge og gøre det 
overskueligt for dig at tage del i dit barns hverdag og 
udvikling i skolen. Har du flere børn, kan du som 
forælder også få et samlet overblik over dine børn 
på samme skærmbillede. 

Hvorfor afløses Forældreintra af Aula?  
Aula er udviklet til alle landets folkeskoler, og målet 
er, at skabe de bedste forudsætninger for 
samarbejdet om dit barns læring, udvikling og 
trivsel. Aula skal blandt andet gøre det nemmere for 
os at kommunikere på en sikker platform, der er 
bygget efter de nyeste standarder og regler for 
behandling af data og følsomme personoplysninger.  

Funktioner i Aula 
Aula tilbyder en række funktioner fx en 
beskedfunktion, som erstatter ”kontaktbogen” og du kan markere en besked følsom – fx ved skilsmisse, 
alvorlig sygdom m.v. 
Du kan melde dit barn syg via et link i Aula og det bliver også muligt at dele billeder og videoer i Aula, så du 
kan komme tæt på børnenes hverdag. Derudover kan du se dit barns skema og ugenoter fra 
MinUddannelse.  

Hvornår får du adgang til Aula?  
Forældre og børn får adgang til Aula fra mandag i uge 43, 2019. 

Sådan logger du på Aula.dk 
Du logger ind på Aula.dk med dit UNI-login. Det er samme login, som du sikkert allerede benytter til 
ForældreIntra. Har du ikke et UNI-login, kan du læse mere om hvordan du opretter det her.  
 
Du skal kun logge på ét sted, når du vil kommunikere med skolen, lærerne, pædagogerne og andre 
forældre. Når du logger på første gang skal du tage stilling til en række samtykker og tilladelser om fx foto. 

https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=57573402


 

 

 

 

 

 

 

Vil du gemme billeder og beskeder fra ForældreIntra? 
Dine beskeder, kontaktbøger og billeder bliver ikke overført fra ForældreIntra til Aula. Har du billeder, 
indhold i kontaktbogen eller beskeder i ForældreIntra, som du ønsker at gemme til senere brug, skal du selv 
gemme indholdet inden årets udgang. 

Her kan du få hjælp og vejledning 
Du er altid velkommen til at kontakte Den 
Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00 eller 
skolens kontor, hvis du har spørgsmål om 
Aula. 
 
Fra uge 43, ugen efter efterårsferien, hvor 
du skal tage Aula i brug, kan du på skolens 
nye hjemmeside få vejledning i, hvordan du 
logger ind og bruger Aula.  
 
Har du lyst, kan du se en fem minutters 
introduktionsvideo på 
www.roskilde.dk/aula.  
 
Du kan desuden læse og se meget mere om 
Aula på https://aulainfo.dk/guide-til-
foraeldre-og-elever/ 
 
Vi håber, du vil tage godt imod Aula.  
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