
Kom godt i gang 
med Aula

En sikker platform
Aula er en sikker løsning, hvor data opbevares og behandles 
sikkert. Dine og dine børns data bliver ikke udnyttet kommer-
cielt. 

Sådan får du adgang til Aula 
Når du har barn i en kommunal skole eller i et dagtilbud, har 
du adgang til Aula. Første gang, du skal logge på, skal du gå 
ind på www.aula.dk eller downloade Aula-app’en. Her vælger 
du ’Unilogin’, som er skole- og dagtilbudsverdenens fælles 
login-løsning. 

Hvis du ikke kender dit Uni-login, kan du vælge ”Jeg kender 
ikke mit brugernavn”. Det giver dig mulighed for at logge ind 
med NemID, hvorefter du får dit Unilogin-brugernavn oplyst 
sammen med et midlertidigt kodeord.

Du finder Aula på www.aula.dk eller via en app til din mobil eller 
tablet. 

Du kan finde mere information om Aula på 

www.aulainfo.dk
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Hvad er Aula?
Aula er den nye løsning til ind- og udtjekning i dag-
institutionen og til kommunikation mellem 
dagtilbud og hjem.

Med Aula får du en sikker og brugervenlig indgang 
til information og dialog mellem dagtilbudet og 
hjemmet.

Følger dit barn fra vuggestue til 9. klasse
Aula gør det let at følge med i dit barns hverdag og udvikling. 
Når vuggestuen og børnehaven skiftes ud med en plads i folke-
skolen og SFO’e eller hvis dit barn skifter institution følger Aula 
med som kommunikationsplatform.

Hvis du har flere børn i forskellige institutioner eller folkeskoler 
kan du se dem alle i samme skærmbillede og skal kun logge ind 
et sted.

Sådan bruger du Aula
Når du logger på Aula første gang vil du blive bedt om at tage 
stilling til, hvilke oplysninger der må opbevares og deles i Aula.

Via Aula kan du tjekke dit barn ind og ud i institutionen. Aula 
indeholder også funktioner som beskeder, kalender og galleri. 
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