
 

                       Kokkedal den 27. september 2019 

 

Kære forældre  

Den 21. oktober 2019 bliver den nye, landsdækkende kommunikationsplatform Aula taget i brug på 

skoler og SFO i Fredensborg kommune. Aula bliver din samlede indgang til sikker og brugervenlig 

kommunikation med skole og SFO og erstatter SkoleIntra på skolerne og Famly i SFO. Aula gør det nemt 

og overskueligt at tage del i dit barns hverdag og udvikling. 

Fra den 21. oktober finder du Aula på adressen aula.dk. Aula fungerer i browsere som Chrome, Firefox og 

Edge, men kører ikke i Internet Explorer.  

Du kan også hente App’en, ”Aula for forældre og elever” til din smartphone 

eller tablet, den findes både til Android og iOS.  Det er den blå app til 

forældre, som du skal hente.  

Når du logger ind i Aula skal du bruge en særlig kode – et såkaldt UNI-login. Har du endnu ikke fået 

oprettet et UNI-login, kan du gøre det på siden login.emu.dk, hvor du skal klikke på ’Glemt brugernavn 

eller adgangskode’.  

Du skal bruge dit Nem-ID til at identificere dig, når du opretter et UNI-login.  

Hvis du kommunikerer med skolen om følsomme ting omkring dit barn, skal du have adgang til den del af 

Aula, der indeholder personfølsomme oplysninger. I den situation, vil du få at vide, at du skal skifte 

sikkerhedsniveau. Her skal du både bruge UNI-login og Nem-ID for at bekræfte din identitet. I app’en 

håndteres dette – afhængig af hvilken smartphone du bruger – med fingeraftryk eller ansigts-

genkendelse. 

 

Hvordan beskytter Aula mine og mine børns data:  

Aula er en pålidelig platform, hvor data opbevares og behandles sikkert, og du kan være sikker på, at 

data om dig og dine børn ikke bliver udnyttet kommercielt.  

Ved første login i Aula vil du blive bedt om samtykke til en række områder. Det kan f.eks. være samtykke 

til, at billeder af dit barn må vises i Aula. Et samtykke gælder, for den periode man har givet det, og er 

ikke gældende bagud. Så hvis du eksempelvis ændrer i dit samtykke til at bruge billeder, vil de tidligere 

billeder være omfattet af det samtykke, der gjaldt, da billedet blev lagt op. 

 

http://www.aula.dk/
https://login.emu.dk/


 

 

 

Få mere at vide: 

Hvis du vil vide mere om Aulas funktionalitet, kan du få hjælp og vejledning på aulainfo.dk, hvor der 

ligger en hel række guides målrettet forældre både på dansk og andre sprog. 

Der er også nogle smarte video-guides, der leder dig igennem login, brug af opslag og grupper, kalender 

mv. Dem kan du også finde på aulainfo.dk.  

 

Support 

Får du brug for hjælp, som ikke kan klares med brugervejledninger, kan du fra den 21. oktober kontakte 

skolens kontor eller Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00. Mandag-torsdag: 8-20, Fredag: 8-16, 

Søndag: 16-20 

 

Hvordan bruger vi Aula:  

Vi håber, at alle forældre i Fredensborg kommune vil bakke op om det gode skole/hjem-samarbejde 

gennem god og konstruktiv kommunikation i Aula. For at styrke kommunikationen har vi udarbejdet et 

fælles ”Kodeks for god kommunikation”, som kan læses på kommunens hjemmeside,  

www.fredensborg.dk under Folkeskoler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Mads Toftegaard 

Direktør, Børn og Skole 

https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/
https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/videoguides-paa-dansk/
http://www.fredensborg.dk/

