Aula erstatter BørneIntra
9. december 2020
Kære forældre,
Efter den 4. januar 2021 skal du ikke længere bruge BørneIntra, som du kender det i dit barns dagtilbud. BørneIntra bliver
erstattet med Aula, der bliver den samlende kommunikationsplatform for dagtilbud og skole.

Adgang til Aula sker via Aula.dk og/eller i din Aula-App

Adgang til Aula sker via hjemmesiden www.aula.dk eller gennem forældre-Aula-App´en. I AppStore og i Google Play kan du
downloade Aula-app´en til din mobiltelefon eller tablet.
Nedenfor kan du se logoet på den app du kan hente.

Login med Unilogin eller NemID

Det letteste er at bruge dit Unilogin som brugernavn i Aula. Alle forældre med børn i dagtilbud i Vallensbæk har et Unilogin.
På side 2 i dette brev finder du en vejledning til Unilogin. Vejledningen findes også vallensbaek.dk/aula. Hvis du ønsker det,
kan du også bruge dit NemID som login til Aula.
Har du problemer med at logge på Aula, så skal du kontakte dit barns dagtilbud.

Din digitale kanal til dagtilbuddet er via beskeder i Aula

I Aulas beskedmodul kan du sende almindelige beskeder til medarbejdere og andre forældre. Du kan sende ”følsomme
beskeder” til medarbejderne, når beskeden indeholder personfølsomt og fortroligt indhold. For at sende og modtage
følsomme beskeder vil du blive bedt om at identificere dig med dit NemID.

Aula er målrettet information til dig

Har du børn i dagtilbud eller i folkeskolen i Vallensbæk eller andre kommuner, så samles alle informationer omkring alle
børn, når du logger ind i Aula. For dagtilbud i Vallensbæk samles stuens kalender, opslag og galleri på Aula.
I din Aula-kalender vil du fremover få et overblik over dagtilbuddets aktiviteter og målrettede aktiviteter for dig, fx møder
mellem dig og dagtilbuddet. Vi glæder os til at byde dig velkommen indenfor i Aula.
Vi ses i Aula efter den 4. januar 2021.
Med venlig hilsen

Kathrine Ersted Sørensen

Børne- og ungechef - Center for Børn og Unge
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Kære forældre - Sådan får du adgang til dit Unilogin
Alle har forældre med børn i dagtilbud og skole har et Unilogin. Et Unilogin består af et brugernavn og en adgangskode.
Du skal bruge dit NemID, når du aktiverer dit Unilogin første gang, og herefter kun hvis du glemmer dit brugernavn eller
kode.

Trin-for-trin guide
1.

Gå til mitunilogin.dk

Tryk her

2.
3.

Under ’Andre muligheder’ skal du vælge: 'Jeg kender ikke mit brugernavn'
Du møder herefter en side, der informerer om dine muligheder.
Vælg 'Brug NemID'

Tryk her

4.
5.

Du skal nu anvende dit NemID til at logge på
Du vil få udleveret dit brugernavn

6.
7.

Du vil derefter få udleveret din adgangskode. Du kan vælge at ændre din adgangskode.
Den nye kode virker med det samme.
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