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Sig velkommen til Aula
Fra d. 18. januar 2021 skal du bruge Aula til digital kommunikation  
mellem dagtilbud og hjem.  
 
Aula er en sikker løsning, som allerede er i brug på skolerne.  
Som forældre vil du fx få adgang til kalender, beskeder og galleri. 
 
Du får adgang til Aula med NemID eller Uni-login. Hvis du skal have adgang til 
dele af Aula, der indeholder følsomme personoplysninger, skal du dog bruge 
NemID eller logge på app’en med fx pinkode eller fingeraftryk. 
 
Du finder Aula på www.aula.dk eller via app til din mobil eller tablet. 
Læs mere om Aula på aulainfo.dk 
 
Har du spørgsmål eller brug for hjælp så kontakt  
den pædagogiske teamleder i dit dagtilbud.
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Sig velkommen til Aula

Efter nytår skal du bruge Aula, når dit barn skal tjekkes ind og ud af institutio-
nen. Aula vil også blive brugt til kommunikation mellem institution og hjem.
 
Aula er en sikker løsning, som allerede er i brug på skolerne. Som forældre vil du 
fx få adgang til kalender, beskeder og galleri.  

Du får adgang til Aula med et Uni-login. Hvis du skal have adgang til dele af 
Aula, der indeholder følsomme personoplysninger, skal du dog bruge NemID 
eller logge på app’en med fx pinkode eller fingeraftryk.

Du finder Aula på www.aula.dk eller via app til din mobil eller tablet.

Læs mere om Aula på aulainfo.dk
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