Til alle medarbejdere i Vallensbæk Kommunes dagtilbud

1. september 2020

Aula - Dit nye kommunikations- og
dokumentationsredskab i den
pædagogiske praksis
Kære «Navn»,
I brevet her kan du læse om:
•
•
•

Forløbet fra BørneIntra til Aula
Styrkelse af arbejdsgange omkring dokumentation
Nemmere adgang til digital kommunikation

Fra 1. december 2020 har du adgang til institutionens Aula. Efter
den 4. januar får forældrene adgang til Aula, og BørneIntra
lukker. Aula bliver derfra den samlende kommunikationsplatform
for dagtilbud og skole.
Institutionens superbrugere for Aula har sammen med
institutionens leder lagt en plan for din uddannelse i Aula, som
indbefatter træning i en ”Aula-sandkasse”, hvor funktioner og nye
arbejdsgange kan øves.
BørneIntra udskiftes for at styrke den pædagogiske
dokumentation og den generelle datasikkerhed
Med implementering af GDPR er kravene til overholdelse af
pædagogisk dokumentation og overholdelse af
persondatalovgivningen blevet skærpet.
Forholdene omkring forældres indsigt og aktindsigt i
dokumentation omkring deres barn er også blevet præciseret.
BørneIntra gav ikke tidssvarende digitale muligheder for at kunne
understøtte dette arbejde. Det gør Aula med funktioner, hvor der
kan gemmes sikre filer med pædagogisk dokumentation og
sendes sikre beskeder til forældre og kollegaer.
Aula sætter rammen for at overholde lovgivningen
Aula giver altså rammen for at overholde lovgivningen i forhold til
dokumentation i dagtilbuddene, fx når det gælder notatpligt. Med
Aula får den pædagogiske praksis et professionelt redskab til
løbende at dele relevant viden omkring det enkelte barns
udvikling, trivsel, læring og dannelse med relevante kollegaer på
institutionen og fx i PPR.
Udover overholdelse af fx notatpligt, så giver Aula redskaber til at
indhente og administrere forældres forskellige samtykker. Det
gælder fx samtykker i forhold til brug af billeder af børnene på
institutionen.

Den nære kontakt og din mundtlige dialog med forældrene er
central og bærende for den gode pædagogiske praksis. Med
Aula styrkes dialogen med fokus på, at systematikken og
vidensdelingen understøttes i digital form. De nye arbejdsgange
kommer til at skabe forandringer i den pædagogiske praksis for
dig og dine kollegaer.
Din institutionsleder og superbrugere for Aula har udarbejdet en
lokal brugervejledning for Aula, der, sammen med undervisning,
skal støtte dig i de nye arbejdsgange.
Nem adgang til Aula
Din adgang til Aula sker på www.aula.dk via en af institutionens
tablets eller PC´ere. I de kommende år er der tilrettelagt en
indsats, sådan at daginstitutionerne i Vallensbæk får flere og
tidssvarende PC´ere. Det skal være nemt at få adgang til Aula og
løse dine opgaver der.
Aula samler informationer målrettet dig
Det er gennem Aula, du fremover i Aula-kalenderen skaber et
samlet overblikket over dine, stuens og institutionens aktiviteter.
Det er i Aula, du har den skriftlige dialog med forældre og
kollegaer samt udarbejder pædagogisk dokumentation og
arkiverer relevante beskeder omkring børnenes hverdag.
Derudover bliver det gennem Aula, du får et samlet overblik over
dine mødetider på institutionen. Det bliver også via Aula du fx
afgiver dine ferieønsker og ønsker til afspadsering.
I første omgang vil vi koncentrere os om at tage Aula i brug i
forhold til forældrene og samarbejdet kollegaer imellem, før vi
udbygger Aula i forhold til mødetider, ferieønsker etc.
Det bliver en spændende tid, vi går i møde!

Med venlig hilsen
Kathrine Ersted Sørensen
Børne- og ungechef, Center for Børn og Unge

