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Sådan kommer du på AULA:

1/ Gå til   aula.dk

2/ Vælg ”FORÆLDER”

3/ Log ind med dit UNI-login

Kender du ikke dit UNI-login
eller kan du ikke huske det.
Vælg ”Glemt brugernavn eller adgangskode” og log ind med NEM-ID

Første gang du logger ind på AULA skal du bruge NEM-ID.
Desuden skal du tage stilling til bl.a. om skolen må tage billeder af dit barn og hvor de 
må bruges. Du kan altid ændre dine tilladelser under din profil.
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Overblik - Her ses opslag fra de grup-
per, du er medlem af. 

Her ser du dit barn / dine børn.

Kalender - her ser du skemaer og 
begivenheder. F.eks arrangementer og 
samtaler.

Her ser du de grupper, du er med i.

Beskeder - her kan du modtage og 
sende beskeder. Find også kontaktbo-
gen her

Her søger du i AULA

Her ser du billeder og video fra de 
grupper, du er med i.

Her ser du dine kontaktoplysninger, 
stamkort, samtykker og 
notifikationsindstillinger. 

Klik på de 3 prikker og du får adgang 
til de dokumenter, der er delt med 
dig.



Aula beskytter oplysningerne om dit barn og dig. Hvis du modtager en besked, der 
indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du bruge dit NemID.
Hvis du skriver en besked i Aula, der indeholder følsomme eller fortrolige oplysnin-
ger, skal du huske at markere beskeden som “følsom”.

Følsomme og fortrolige personoplysninger er informationer om:
• CPR-nummer
• Helbredsoplysninger
• Private forhold, fx
• Indlæringsvanskeligheder
• Familiære forhold
• Sygdomme
• Skilsmisse
• Adoption
• Særlige sociale vanskeligheder
• Religiøs overbevisning
• Race og etnisk oprindelse
• Seksuelle forhold og orientering
• Strafbare forhold og domme

Du kan downloade appen i App Store eller Google Play 
til iPhone, iPad og Android. Søg på ”Aula” 
og vælg den blå udgave til forældre.

Kan downloades 
til iOs og android.
Gør det lettere at 
bruge NemID.



Når du åbner AULA første gang, er der nogle ting, du skal tage stilling til.

Først skal du acceptere betingelserne for brug af AULA.

Hvis du har glemt din adgangskode eller dit brugernavn, kan du selv nulstille det.

Se under   “Sådan kommer du på Aula”.

Hvis du oplever andre problemer med UNI•Login, skal du kontakte skolen.



På det næste skærmbillede skal du udfylde dine kontaktoplysninger. Dernæst er der 
en del tilladelser, du skal tage stilling til.
Du kan give tilladelse til alt ved at klikke i ”Alle” for oven.

Du kan altid ændre dine tilladelser senere ved at gå ind under dine kontaktoplysninger 
og finde dine samtykker.

Når man lægger billeder og video på i AULA, skal man tage stilling til om det er et por-
træt, eller et situationsmedie. Man kan genkende personerne på et portrætmedie.



Kontaktbog.
Der findes ikke en egentlig kontaktbog i AULA.
Vi bruger i stedet beskeder som kontaktbog. 
Beskederne i en kontaktbog kommer til at ligge efter hinanden i en lang ”tråd”
Læreren eller pædagogen laver den første besked, som man så skriver videre på.

En kontaktbogsbesked hedder f.eks. ”Kontaktbog  Thea”

Der kan indsættes billeder og video i en besked.

Det er hele teamet omkring dit barn, der kan se kontaktbogen.

Beskeder

Tråd



Mere information om og vejledninger til AULA kan findes på: 

aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/

Djurslandsskolen


