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Kære forældre i Middelfart Kommune

Fra ForældreIntra til Aula
Fra d. 1.8. 2019 afløses ForældreIntra af Aula.
Det betyder, at I efter sommerferien, skal bruge Aula for at følge med i jeres barns skoleliv: F.eks. informationer fra skolen, beskeder til skolens ansatte m.m.
Ændringen sker på baggrund af en beslutning fra 2015 mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening).
Her blev de enige om, at alle landets folkeskoler skal have en ny samarbejdsplatform: Aula er resultatet af
den aftale.

Hvad er Aula?
Som sagt skal Aula afløse ForældreIntra.
Den tilbyder lidt det samme, som ForældreIntra gør i dag: Nemlig mulighed for at kommunikere med skolen, få oplysninger om aktiviteter, indbydelse til arrangementer, forældresamtaler osv.
Det nye ved Aula er, at den har nogle funktioner, som kan gøre tilværelsen lidt nemmere for børnefamilier.

Hvad adskiller Aula fra ForældreIntra?
Aula har flere finesser, her vil vi blot nævne en enkelt:
Med Aula bliver det muligt, at følge alle ens børn på den samme platform.
Selvom I har et barn i børnehave og et andet i skole, så skal I kun logge ind ét sted for at få overblik.
Så hvis lillebror er på Rød Stue i børnehaven, og storesøster går i 2.c. på skolen, så får I med Aulas kalender
en samlet oversigt over børnenes aktiviteter.
Der vil altså ikke længere være behov for både at gå på BørneIntra- OG ForældreIntra, hvis I skal holde jer
ajour.

Hvor finder man Aula?
I kan tilgå Aula fra computeren.
Men Aula kommer også som app til mobiltelefon og tablet. Den kan hentes på App Store eller Google Play,
når den bliver tilgængelig.

Hvornår kommer Aula?
Aula tages i brug på skolerne fra d. 1.8. 2019.
Dagtilbuddene kommer på Aula i foråret 2020.

Vigtigt!
For at bruge Aula skal I have UNI-Login.
Hvis I ikke allerede har det, skal I henvende jer til skolen, så vil de hjælpe.
Klik her for at se en kort video om Aula.
Klik her for at læse mere om Aula.
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