Kære forælder
Fra næste skoleår åbner Aula for elever og forældre, og hele Danmark får en ny kommunikationsplatform til
elever, forældre og personale i landets folkeskoler. Aula erstatter dermed Skoleintra, som har fungeret på
landets skoler i knapt 20 år.
Aula bliver din samlede indgang til sikker og brugervenlig kommunikation med skole, SFO og dagtilbud.
Med Aula får du et let og tilgængeligt redskab, som gør det nemt og overskueligt at tage del i dit barns
hverdag.
Målet med Aula er at skabe rum for bedre kommunikation mellem institution og hjem. Det skal Aula, fordi
god kommunikation kan hjælpe med at understøtte læring og trivsel i skoler og dagtilbud.
Aula går i drift på folkeskolerne fra den 1. august 2019 og på dagtilbudsområdet fra foråret 2020.
Aula vil blandt andet indeholde muligheder for at sende beskeder til andre brugere, en opslagstavle med
vigtige informationer, kalendere med mulighed for at booke aftaler samt mulighed for at registrere i SFO
eller dagtilbud, at barnet er kommet eller gået.
Herudover bliver Aula indgangen til oplysninger fra andre systemer, der har med eleven eller barnets
hverdag at gøre.
Du kan følge med i Aulas udvikling og læse mere om funktioner og udseende på aulainfo.dk

Hvad skal du gøre som forælder
I forbindelse med overgangen fra Skoleintra til Aula er der to væsentlige ting, du skal forholde dig til.



Dine gamle beskeder forsvinder
Du skal have et UNI•Login

Beskeder
Når Skoleintra forsvinder så forsvinder alle de data, der i dag er gemt i systemet. Det meste data bliver
automatisk overført til Aula, men de beskeder du har skrevet til en lærer eller en pædagog, som ligger i
dine beskeder i dag forsvinder. Så hvis du har en besked, som du gerne vil gemme, så skal du selv sørge for
at kopiere den ud af intra og arkivere den. Du kan også blot printe den, så du har den. Dette skal du gøre
inden den 25. juni 2019.

UNI•Login til forældre
Som noget nyt vil mange forældre til børn i folkeskolen og på de frie og private grundskoler i den
kommende tid opleve, at de skal bruge Undervisningsministeriets UNI•Login, når de skal logge på skolernes
it-systemer for at deltage i det digitale skole-hjem-samarbejde.
Hvis du har børn i skolen, så kender du måske allerede til, at dit barn fra 0. klasse fik et UNI•Login, som han
eller hun benytter til at logge på skolens computere, til at logge på elevintra eller til digitale læremidler. Det
er samme logintype, som du nu får adgang til som forælder.

Med dit UNI•Login til forældre kan du nøjes med ét login én gang uafhængigt af, hvilket system skolen har
valgt til kommunikation mellem skole og hjem, læremidler, elevens ugeplan og skema eller elevens elev- og
årsplaner. Hvis du har børn på flere forskellige skoler, kan du også få adgang med ét og samme login.
Du får adgang til dit UNI•Login via selvbetjening med NemID. Når skolernes it-systemer har implementeret
UNI•Login, skal skolerne derfor ikke længere administrere dit brugernavn og adgangskode. Hvis du har
spørgsmål til eller oplever problemer med adgangen til skolens systemer, er det fortsat den enkelte skole,
der yder support.
Hvornår kan jeg bruge mit UNI•Login?
Du kan gå i gang med at bruge dit UNI•Login med det samme. Du skal bruge dit UNI•Login til at logge på
forældreintra
Hvornår kan jeg lave mit UNI•Login?
Det kan du gøre med det samme. Vejledningen findes på næste side
Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer eller mister mit UNI•Login eller min kode?
Så gentager du vejledningen på næste side
Hvornår skal jeg senest have lavet mit UNI•Login?
Når Aula starter efter sommerfeien, skal du brug dit UNI•Login
Husk at du skal lære dit Brugernavn og din adgangskode udenad
Når du på næste side får dit UNI•Login og har lavet din adgangskode, så husk at lære begge dele, så du kan
huske dem.
Dit UNI•Login er personligt
Både barnets mor og barnets far skal have et UNI•Login. Dit UNI•Login er altså personligt, og du må ikke
dele det med nogen.
Venlig hilsen
Skolerne i Næstved Kommune

Sådan får du dit UNI•Login
Gå ind på www.mitunilogin.dk

BEMÆRK, at du skal bruge dit Nem-ID for at få dit UNI-Login

På mitunilogin.dk vil du blive mødt af en loginboks, og du skal følge nedenstående vejledning:

1. Tryk på ”Glemt brugernavn eller adgangskode?”

3. Så logger du ind med dit NemID, som du plejer

2. På næste billede skal du vælge ”Log på med NemID”

4.Under ”Brugernavn” vil du nu kunne se dit UNI•Login
Det skal du huske.
5. Og så skal du lave en kode. Den skal du lære og huske
6. Nu kan du trykke på OK, og du har nu fået dit
UNI•Login (husk dit brugernavn og din kode)

