
 

GENTOFTE KOMMUNE 

  

Kære forældre 

Efter efterårsferien 2019 vinker vi farvel til 

Intra, og tager vores nye kommunikations-

platform, Aula, i brug.  

Hvad er Aula 

Aula bliver den nye kommunikationsplatform i 

folkeskoler, GFO’er og dagtilbud.  

Hvorfor skal vi have Aula 

Udviklingen af Aula er en del af en fælles 

aftale fra 2014 mellem KL og Regeringen om 

et digitalt løft af folkeskolerne.  

Beslutningen om at udvikle Aula bunder i et 

ønske om at skabe en brugervenlig, sikker og 

nem platform til alle informationer om 

børnenes skolegang eller liv i dagtilbuddet. 

Tidsplanen for Aula 

Aula bliver taget i brug i danske folkeskoler 

efter efterårsferien 2019, hvor Intra samtidig 

lukker helt.  

Hvad skal I gøre som forældre 

Når Aula træder i kraft i uge 43 2019, vil al 

kommunikation foregå derindefra, og det vil 

ikke længere være muligt at logge på 

ForældreIntra.  

Derfor er det vigtigt, at I har et Uni-login, så I 

er helt klar til at tage Aula i brug i uge 43. Har 

I ikke allerede et UNI-login, så følg denne 

vejledning. 

Aula virker i browser og via en App 

Du kan komme på Aula via din computer, 
mobil eller tablet. Du kan hente Aula-Appen 
til mobil og tablet i Appstore eller Google 
Play. Undgå at bruge Internet Explorer, når du 
går på Aula fra din 
computer. Så virker det bedst. Du kan 
opsætte notifikationer, så du som bruger selv 

styrer, hvordan og hvornår du vil varsles, når 
der er ny post eller nye opslag i Aula. 
 

Skal du gemme noget fra ForældreIntra? 

Inden du forlader ForældreIntra, bør du tage 
stilling til, om der ligger noget information 
her, som du har behov for at gemme. Der 
overføres ikke opslag, beskeder og 
vedhæftede filer eller andet til Aula. 
Skolen påtager sig opgaven med at overføre 
informationer, som er omfattet af lov og som 
skal bruges fremadrettet eller dokumentere 
noget bagudrettet. 

 

Se og læs mere om Aula 

På aulainfo.dk kan I læse meget mere om Aula 

og blandt andet få et smugkig ind i, hvordan 

systemet kommer til at se ud, og finde 

introduktionsguides til, hvordan I kommer 

godt i gang, når det hele går i luften. 

Og husk så: Med fælles hjælp kommer vi godt 

fra start 

Det er en stor øvelse for vores skole og alle 
vores medarbejdere at lukke en så 
omfattende platform som SkoleIntra ned. Vi 
skal både flytte informationer og funktioner 
over i en helt nyudviklet platform. Meget skal 
gennemtænkes på ny og vaner og 
arbejdsgange skal ændres. 
 
Vi håber på jeres forståelse for dette, når vi 
mødes i vores fælles nye Aula her efter 
efterårsferien. 
 

De venligste hilsner 

Ledelsen på Tjørnegårdsskolen 

 

https://itslearning.com/skoleintra/wp-content/uploads/sites/30/2017/08/Selvbetjeningsmulighed-til-UNI-Login-brugere-FORÆLDRE.pdf
https://itslearning.com/skoleintra/wp-content/uploads/sites/30/2017/08/Selvbetjeningsmulighed-til-UNI-Login-brugere-FORÆLDRE.pdf
https://aulainfo.dk/
https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/saadan-bliver-aula/
https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/saadan-bliver-aula/
https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/

