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Aula i Albertslund kommune 

1.0 Indledning
Aula er den nye digitale kommunikation mellem forældre, børn, unge og 
medarbejdere i skole, SFO og dagtilbud i landets kommuner. Aula kommer til at 
erstatte Skole Intra og SFO’ernes system fra 1. august 2019 og vil erstatte Alia 
på dagtilbudsområdet i løbet af 2020. Det forventes at klubberne og andre 
kommunale fritidstilbud på sigt kan blive en del af Aula. 
Dette dokument er en fælles strategi for brugen af Aula i Albertslund Kommune. 
Strategien bygger på kommunens eksisterende politikker på børneområdet og i 
forhold til kommunikation. Herunder visionen for Albertslund Kommune, den 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi1, albertslundværdierne2  og 
skolestrategien ’Skole for alle’3. 
Strategien for anvendelse af Aula i Albertslund Kommune beskriver de 
strategiske beslutninger, samt retningslinjerne for brug af Aula. Der er behov for 
retningslinjer, så funktionerne anvendes efter hensigten så systemet er nemt for 
forældre og medarbejdere i skole, dag- og  fritidstilbud. 

2.0 Formålet med Aula

Det nationale mål med Aula er at styrke samarbejdet mellem de 
fagprofessionelle, forældre og børn ved bedre indsigt og kommunikation om 
børns læring, trivsel og udvikling.

Vores lokale mål med Aula er:
1. At understøtte forældresamarbejde for alle – kort og godt
2. At understøtte medansvar til børn og unge i skoler og fritidstilbud
3. At understøtte samarbejdet om børn på tværs af fagområder
4. At passe på børnenes data
5. At støtte fællesskaber på tværs

Aula skal støtte op om visionen for Albertslund kommune4 :
”Vi har en by hvor børnene trives. Hvor de kan finde vej igennem et stærkt 
institutionsliv og uddannelsessystem præget af kvalitet og gode valgmuligheder. 
Det gælder også børnenes fritid. Vi vil ikke bare uddanne, men også danne 
vores børn og unge som ansvarlige og nysgerrige borgere, der tager del i livet i 

1 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, den fælleskommunale 
digitaliseringsstrategi 2016-2020,  
   Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund, 
2 Albertslundværdierne – den fælles forståelsesramme
3 Skole for alle - strategi for udvikling af folkeskolen fra 2012-2022
4 Albertslund-vision-2015
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byen – fordi det handler om deres fremtid. Børn og unge skal opleve demokrati 
og ansvar” 
Aula er ikke den eneste kontakt mellem skole/dagtilbud og hjem. Vi har forsat 
stadig brug for det fysiske møde og  ser samtalen her som værdiskabende og 
relevant for barnets udvikling, læring og trivsel. Aula kan ikke erstatte den 
mundtlige dialog.

2.1 Forældresamarbejde for alle – Kort og godt
Aula skal være forældrenes digitale indgang til skole, SFO og dagtilbud. I Aula 
skal forældre have overblik over relevante data om deres børn, lige fra 
ugeplaner, årsplaner, elevplaner, skemaer og resultater fra prøver til nyheder 
og billeder. Forældre i Albertslund er mangfoldige og derfor skal information og 
kommunikation i Aula være kort og godt. Målet er at alle forældre uanset 
baggrund kan og vil benytte Aula.  Forældre skal opleve at Aula er:
 det fælles sted hvor forældre modtager skriftlig information om deres barn, 

dagtilbud, skole og SFO. 
 der hvor forældre skriftligt kan kommunikere med lærere og pædagoger om 

deres barns faglige udvikling og trivsel.
 der hvor forældre nemt kan finde relevante informationer om deres barn – 

som det forventes at forældre støtter op om. 
 det sted forældre får overblik over deres barns personlige og faglige 

udvikling i skolen.
 det sted, hvor der kommunikeres generel information til forældre på faste 

dage
 det sted, hvor der kommunikeres i et let tilgængeligt sprog for alle forældre
 det sted, hvor det er let at skelne mellem hvad man skal læse og hvad man 

kan læse 
 det sted, hvor der kommunikeres målrettet,  ved at bruge grupper. Skole og 

dagtilbud beslutter hvilke grupper der oprettes, så det bliver så enkelt som 
muligt. 

Eksempel: Forældre skal have mulighed for at få overblik over børns planer 
for den kommende uge. Derfor skal oplysninger fremkomme ensartet, på et 
aftalt tidspunkt ugen forinden

2.2 Medansvar til børn og unge i skolen
Aula blive elevernes digitale indgang til skolen. I Albertslund Kommune ønsker 
vi at børn og unge inddrages og har medbestemmelse og tager ansvar i deres 
skole og fritidsliv. Derfor skal der kommunikeres så meget som muligt direkte til 
eleverne. I takt med elevernes udvikling vil skole og forældre være 
opmærksomme på at give eleverne mere ansvar i den daglige dialog. Eleverne 
skal øves i, selv at holde styr på ugeplaner, opgaver, gymnastiktøj med mere. 
Vi har fokus på, at anvende Aula sammen med skolernes læringsplatform 
Meebook og skemaværktøjet. På den måde vil vi sikre, at eleverne let kan få et 
overblik over deres skoledags form og indhold. Vi vil sikre at de ved hvor og 
hvordan de skal og kan kommunikere med deres lærere og med hinanden. 
Aula bruges som indgang til skriftlig information og kommunikation – 
herigennem kan eleverne tilgå Meebook og Google Classroom samt andre 
digitale læremidler, som er relevante i undervisningen. 

Eksempel: Via ugeplanen er det let for eleverne at klarhed over 
undervisningens indhold.  Eleverne kan følge skoledagens form via 
skemaværktøjet. Ligeledes skal det være let at forstå hvad der 
kommunikeres i Google Classroom og Aula.
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2.3 Samarbejde om børn på tværs
Aula skal understøtte det tværgående samarbejde om børn i dagtilbud, skole og 
SFO. Det skal gøre det lettere for forældrene at få et overblik over deres barns 
eller børns hverdag. Det skal også understøtte kommunikation mellem 
faggrupper i skolen, dagtilbud, SFO, PPR, familieafsnit, sundhedspleje og 
tandpleje og i faggrupperne om børnenes læring, trivsel og sundhed. 
Vi ønsker at Aula understøtter overgangen fra dagtilbud til skole. Vi ønsker at 
Aula understøtter overgangen fra skole og til ungdomsuddannelse og 
vejledernes arbejde med vejledning til alle unge i grundskolen. Faggrupper som 
klubber, vikarer, sundhedsplejen, PPR, skolesocialrådgivere, familieskolen, 
Uddannelse & Job, forvaltningens konsulenter, skolechefen og de kommunale 
valgholds lærere  tiltænkes plads i Aula. Aula skal fremme videndelingen og 
samarbejdet mellem fagprofessionelle på tværs. Det vil sige, vi på sigt vil:  

 sikre at information om børn og deres overgang fra dagtilbud til skole 
sker i Aula

 sikre information til forældre fra PPR, familieafsnit, sundhedspleje og 
tandpleje via Aula. 

 Kunne sende afgørelsesbreve fra skolen til forældre via Aula
 oprette grupper som understøtter den tværgående kommunikation

Eksempel: AUC ønsker at kunne  kommunikere med elever og forældre fra 
7.-9. klasserne på alle skoler – med info om den frivillige undervisning og 
10. klasse. Det betyder at AUC skal kunne oprette elever i eget regi. 

2.4 Passe på børnenes data
Vi ønsker at al kommunikation om børnene kan foregå digitalt via Aula. Det 
gælder også sager der indeholder personfølsomme oplysninger. Vi ønsker ikke 
sagsbehandlinger i Aula, men at anvende Aulas sikre kommunikationskanaler, 
sikre fildelingsmuligheder og sikre filopbevaringsmuligheder. Med Aula skal vi 
hæve sikkerhedsniveauet for de oplysninger vi deler om vores børn. Aula er et 
sikkert system. 

 Alle brugere skal have Uni-login for at logge på Aula. Uni-login er 
tilknyttet ansættelsesforholdet for ansatte og CPR-nummer for elever 
og forældre. Ligeledes er der mulighed for at udveksle personfølsomme 
data med en ekstra kode.

 Der skal gives samtykke ved billeder og udveksling af information 
mellem institutioner og fagområder. 

Eksempel: Klasselog og notater om klasser (der kendes fra Skole-Intra) kan 
fortsat lægges i mapperne i Aula – såfremt der ikke er tale om 
personfølsomme oplysninger.

2.5 Fællesskaber på tværs
Vi ønsker at kommunikation i tværfaglige regi foregår lettere. Med 
gruppefunktionen i Aula bliver det muligt at oprette grupper på tværs af 
skoler/institutioner. 

Eksempel: Gruppeoprettelse af skolebestyrelser der kan kommunikere på 
tværs af skoler. De faglige netværk på tværs.

3.0 Aula – en indgang med mange undersystemer

Aula skal være indgangen til al skriftlig 
kommunikation, information, skemaer 
mv. Aula er som en aula, en 
indgangsport med en masse døre til 
forskellige andre systemer. Derfor skal 
det være tydeligt hvilke typer af 
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information og kommunikation, der skal være i de andre systemer, så det bliver 
så let som muligt for medarbejdere og ledere på skole og dagtilbudsområdet. 

4.0 Dashboard – opsætning
For at forældre oplever ensartet indgang i Aula, anbefales at de enkelte 
institutioner følger den Dashboard-opsætning, som den kommunale 
administrator har opsat.

5.0 Handlingsplan og succeskriterier for anvendelse af Aula

5.1 Handlingsplan
Vi vil begrænse produktivitetstabet i skoler og dagtilbud i forbindelse med 
overgangen fra Skole-Intra/Alia til Aula, herunder sikre, at brugerne kan 
anvende Aula fra dag ét. Der er derfor udarbejdet en kommunikations- og 
undervisningsplan for brugere af Aula.
Aula skal være let tilgængelig. Vi er tydelige om hvad der skal gøres ens i 
kommunen, på institutionen/skolen, klassen/gruppen og hos den enkelte lærer 
eller pædagog. Der udarbejdes fælles retningslinjer for brugen af Aula samt 
hvilke Widgets (undersystemer) der kan tilgås via Aula, herunder 
læringsplatform.
Vi vil inddrage alle brugergrupper, både fagprofessionelle, elever og forældre 
for at sikre at udvikling og anvendelse opleves værdifuld for brugerne. Lokalt 
udarbejder Skole- og dagtilbudsbestyrelser principper for forældre 
kommunikation, der forholder sig til ovenstående punkter. 
Vores ambition kan vi ikke stå alene med, vi vil derfor styrke og vedligeholde 
vores partnerskaber med eksterne leverandører af f.eks. læringsplatform og 
skemalægningsprogram.

6.0 Tidsplan
 Skoler og SFO benytter Aula fra 1. august 2019
 Familieafsnit, tandlæge, sundhedspleje og PPR benytter Aula fra 1. 

september 2019
 Dagtilbud benytter Aula fra foråret 2020
 Klubber og øvrige kommunale fritidstilbud benytter Aula på sigt

Anvendelsesstrategien for Aula følges, evalueres og revideres løbende det 
første år. Der afholdes desuden møder for brugere, hvor der indsamles 
hensigtsmæssige rettelser til anvendelsen af Aula i Albertslund Kommune. 


