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Kære forældre  
 
Efter efterårsferien bliver den nye, landsdækkende kommunikations-
platform Aula taget i brug på Engbjergskolen samt i vores SFO. 
Aula bliver din samlede indgang til sikker og brugervenlig kommuni-
kation med skole og SFO.  
Fra sommeren 2020 dækker Aula også dagtilbud. Med Aula får du et 
let tilgængeligt redskab, som gør det nemt og overskueligt at tage del 
i dit barns hverdag og udvikling fra vuggestue til 9. klasse. I vil opleve 
at Aula er mere intuitivt opbygget end forældreintra, så vi håber, at I 
vil blive glade for skiftet.    
 
Aula skal åbnes i Google Chrome og kan tilgås med samme unilogin, 
som I bruger til forældreintra. Første gang man logger på skal man 
bruge NemID. Aula tilbyder en række brugervenlige funktioner fx en 
beskedfunktion, en opslagstavle med vigtige informationer og en ka-
lender. Som forælder vælger du selv, hvor ofte og hvad du vil notifi-
ceres om.  
 
Hos os på Engbjergskolen har vi i forbindelse med Aula udviklet et 
princip vedrørende den gode kommunikation mellem hjem og skole.  
Den præsenterede vi på efterårets forældremøder og den ligger på 
vores nye hjemmeside. Vi håber, at alle forældre på Engbjergskolen 
vil bakke op om det gode skole-hjem-samarbejde gennem en god og 
konstruktiv kommunikation i Aula. Husk at Aula primært er til korte 
beskeder og informationer. Bekymringer og lignende vil vi som indtil 
nu meget hellere mødes om.  
 
”Red Barnet” har lavet en video, som kort beskriver den gode kom-
munikation, som I meget gerne må orientere jer i 
https://redbarnet.dk/skole/nyt-fra-red-barnets-skoletjeneste/tre-gode-raad-
til-en-god-tone-paa-aula/ 
 
Aula beskytter dine børns data  
Aula er en pålidelig platform, hvor data opbevares og behandles sik-
kert. Dine og dine børns data bliver ikke udnyttet kommercielt. 
 
Sådan kommer du i gang med Aula 
Du finder Aula på www.aula.dk eller via en app til din mobil eller tab-
let. Appen findes både til Android og iOS. Du logger ind på Aula med 
dit UNI-login. De dele af Aula, der indeholder personfølsomme op-
lysninger skal tilgås via NemID.  
Første gang du logger ind, skal du bruge dit NemID, og der vil være 
en række ting, du skal tage stilling til.  
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Læs mere i den vedlagte guide som eleverne har fået med hjem i 
dag eller besøg www.aulainfo.dk 
 
Aula har tillige lavet en ”trin for trin” guide for forældre, som I vil kun-
ne finde hjælp i her på følgende link  
https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/trin-
for-trin-guides-paa-dansk/ 
 

Fyraftensarrangement d. 23.oktober kl. 16-17 med hjælp til Aula 
Vi inviterer til et fyraftensarrangement d. 23. oktober, hvor I har mu-
lighed for at komme forbi i tidsrummet og få hjælp til at komme på 
Aula, hvis der skulle være noget, der driller. Vi sidder i personalestu-
en med kaffe på kanden. 
 
Skolen får også ny hjemmeside.  
Vores nye hjemmeside finder I på denne adresse 
https://engbjergskolen.aula.dk/ 

Fra uge 42 vil I kunne begynde at bruge det til at finde informationer 
og kommunikere med os her på skolen.   
Vi glæder os og er lidt spændt på det hele. Vi håber, at vi sammen 
kommer godt i gang med Aula. 
Der vil givetvis være lidt startudfordringer i forhold til at skulle skifte 
kommunikationsplatform for os alle, men det håber vi, at vi sammen 
kan tage i strakt arm og er sikker på, at Aula på den lange bane bli-
ver et rigtigt godt kommunikationsværktøj for os alle.   
 
Kontakt os endelig om spørgsmål, hvis der skulle være udfordringer, 
så skal vi nok hjælpe på vej.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
Ulla Høgild Berg  
 
Skoleleder  
Engbjergskolen  
engub@herning.dk 
96287142 
20817474  
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