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Kære forældre i Fredensborg Kommune   April 2019 

Den 1. august 2019 vil IT-systemet Aula erstatte SkoleIntra – herunder ForældreIntra. 

Aula bliver fremover den nye kommunikationsplatform for alle folkeskoler i landet. I 2020 vil 

daginstitutionerne ligeledes tage systemet i brug. 

Udviklingen af Aula er en del af en fælles aftale fra 2014 mellem KL (Kommunernes Lands-

forening) og Regeringen om et digitalt løft af folkeskolerne. I aftalen indgik det, at alle 

folkeskoler skulle have et digitalt samarbejds- og kommunikationsværktøj, som understøtter 

arbejdet på de enkelte skoler. 

Aula skal understøtte samarbejdet om børnenes læring og trivsel ved at skabe rum for god 

kommunikation mellem fagprofessionelle, børn og deres forældre. 

Aula vil give et godt overblik, være lettilgængeligt, sikkert og skabe sammenhæng mellem 

barnets liv i dagtilbud og skole. 

For at få adgang til Aula, skal man have en særlig kode – et såkaldt Uni-login. Uni-login giver 

også adgang til andre systemer i skolesammenhæng, bl.a. læringsplatformen Meebook, 

ligesom man skal bruge koden på ForældreIntra i perioden frem til SkoleIntra lukker den 31. 

juli 2019. 

For at lette overgangen til Aula, har Fredensborg Kommune besluttet at indfase den nye ”log-

in-metode” allerede fra den 1. maj 2019. På den måde vil evt. problemer med oprettelse af 

den nye kode allerede være løst inden selve opstarten af Aula. Det er allerede nu muligt at 

logge ind på ForældreIntra med Uni-login. 

1. maj vil der derfor blive lukket helt for den almindelige adgangskode til SkoleIntra 

(den, der bestod af de 3 første bogstaver fra hhv. fornavn og efternavn, samt en selvvalgt 

kode). I stedet skal I bruge jeres Uni-login.  

På næste side kan I finde en vejledning til 

hvordan I får adgang til jeres Uni-login-kode, 

når I logger på ForældreIntra og vælger at 

benytte Uni-login.  

Skulle I have spørgsmål eller have brug for 

hjælp, er I velkomne til at kontakte 

Endrupskolens kontor på 7256 2010. 

Mere information om Aula findes her: 

www.aulainfo.dk. 

I vil naturligvis få mere information om Aula 

og overgangen til Aula, når vi kommer lidt 

tættere på sommerferien. 

Venlig hilsen 

Finn Drabe 

http://www.aulainfo.dk/
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