Kære forældre

D. 16 januar 2020 bliver den landsdækkende kommunikationsplatform Aula taget i brug i
børnehaver og vuggestuer i Frederikshavn Kommune. Dagplejen forventes at tage systemet i brug
senere, og du vil høre nærmere herom, såfremt du også har børn i den kommunale dagpleje.

Måske kender du i forvejen Aula fra skolen eller SFO’en, og Aula bliver din samlede indgang til en
sikker og brugervenlig kommunikation med skole og dagtilbudsområdet.
Hvis du allerede bruger Aula fordi du har skolebørn, vil du opdage at du nu også kan se dit barn i
daginstitutionen i Aula. Systemet tages dog ikke i brug før d. 16 januar, og indtil da, skal du
fortsætte med at bruge Tabulex, som du plejer.
Aula tilbyder en række brugervenlige funktioner fx en beskedfunktion, en opslagstavle med vigtige
informationer og en kalender. Som forælder vælger du selv, hvor ofte og hvad du vil notificeres om.
For at anvende Aula, skal du have et UNI-login, som giver adgang til Aula. Hvis du ikke allerede
har oprettet et UNI-login, kan du finde vejledningen her:
https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780606

Når Aula bliver taget i brug, vil det ikke længere være muligt at anvende Tabulex. Det betyder, at
hvis der er dokumenter eller billeder i Tabulex som du ønsker at gemme, skal du selv sørge for at
hente dem ud af Tabulex - og gemme dem andre steder.

På www.aulainfo.dk findes en række trin-for-trin guides til, hvordan man som forældre bruger de
forskellige funktioner i Aula. Alle trin-for-trin-guides findes også på engelsk, somali, arabisk, tyrkisk
og urdu.
Du finder Aula på www.aula.dk eller via en app til din mobil eller tablet. Du logger ind på Aula med
dit UNI-login, og de dele af Aula, der indeholder personfølsomme oplysninger skal tilgås via
NemID.

Der kommer nye hjemmesider til alle institutionerne i Frederikshavn kommune, måske har du
allerede set den, ellers kan du finde den www.thorshojbornehus.dk

Læs mere på www.aulainfo.dk.
Har du spørgsmål så kontakt Kim.

Med venlig hilsen
Thorshøj børnehus

