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     Stilling den 27. september 2019 

Kære forældre på Stilling Skole 

 

Efter efterårsferien bliver Aula den nye kommunikationsplatform på skolen. Samtidig siger vi farvel 

til ForældreIntra.  

Med Aula får vi en brugervenlig løsning, som giver overblik over dit barns hverdag. Aula bliver den 
samlede indgang til sikker kommunikation med skolen - og fra 2020 dækker Aula også dagtilbud.  
 
Det er klart, at der i opstartsfasen ved implementeringen af et IT-system, der skal understøtte de 

mange komplekse behov, der findes i skoleverdenen, vil være udfordringer og nogle bump på 

vejen. Vi håber, at I derfor vil være tålmodige! 

 
Aula tilbyder bl.a. en beskedfunktion, en opslagstavle med vigtige informationer og en kalender 
med dit barns skoleskema. Som forælder vælger du selv, hvor ofte og hvad du vil notificeres om.  
 
Skolebestyrelsen har haft et møde med klassernes kontaktforældre. På baggrund af dette møde, 
har vi udarbejdet nogle simple retningslinjer, der skal sikre god og konstruktiv kommunikation i 
Aula. Her har også angivet, hvor vi forestiller os, kommunikation og information skal foregå. Disse 
retningslinjer er vedlagt dette brev.  
 
Vi håber, at alle forældre vil bakke op om det gode skole-hjem-samarbejde gennem god og 
konstruktiv kommunikation i Aula.  
 
VIGTIGT - Har du beskeder, dokumenter eller billeder i ForældreIntra, som skal gemmes? 

Beskeder, dokumenter, billeder og andet indhold slettes i ForældreIntra inden efterårsferien. 

Forældre skal selv sørge for at hente indhold ud fra ForældreIntra senest 10. oktober 2019, hvis 

der er noget man gerne vil gemme (beskeder, billeder m.m.).  

 
Sådan kommer du i gang med Aula 

Du finder Aula på www.aula.dk eller via en app til din mobil eller tablet (Android og iOS). Du logger 

ind på Aula med dit UNI-login. De dele af Aula, der indeholder følsomme personoplysninger skal 

tilgås via NemID.  

Første gang du logger ind, skal du bruge dit NemID, og der vil være nogle forskellige samtykker og 

tilladelser, du skal tage stilling til fx brug af billeder, På den måde bliver Aula sat op ud fra dine 

behov og ønsker. https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/trin-for-trin-

guides-paa-dansk/ 

Læs mere på www.skanderborg.dk/aula eller besøg www.aulainfo.dk 

 

Venlig hilsen 

Michael Sejer, skolebestyrelsesformand  

Mona Langballe, skoleleder 
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