Kære forældre

Alle forældre i Allerød Kommunes folkeskoler skal have et Uni-login.
Det skal du først og fremmest fordi der er en ny digital kommunikationsplatform for dialog og samarbejde
på vej - ikke bare i Allerød men i hele Danmark. Denne kommunikationsplatform hedder AULA, og den vil i
august 2019 erstatte ForældreIntra, som I kender i dag
Meningen med AULA er at gøre kommunikationen mellem forældre og skole enklere, mere sikker og mere
moderne. Aula træder i stedet for SkoleIntra og platformen skal give forældrene mulighed for let at se
relevante opslag, sende og modtage beskeder eller hente informationer vedrørende eleven, klassen og
skolen.
På lidt længere sigt kommer AULA også til at omfatte daginstitutionerne. Du vil derfor på sigt kun have én
digital platform, hvor din dialog med institution og skole vil foregå.
Adgangen til Aula sker via et Uni-login. Uni-login består af et brugernavn og en adgangskode, som man skal
benytte, hver gang man logger ind først.
Vi overgår allerede nu til log in via Uni-login for at forberede overgangen til Aula. Så du skal allerede nu
logge på med Uni-login på ForældreIntra og sidenhen på AULA.
UNI-login har disse fordele:





UNI-login er knyttet til dit personnummer
Du har kun ét login selvom du har børn på flere skoler og i forskellige dagtilbud
Dit UNI-login vil være det samme i vuggestue, børnehave og skole - og det ændrer sig ikke ved
skoleskift.
Du kan selv nulstille dit UNI-login, hvis du skulle glemme dit brugernavn eller din kode

Du skal selv oprette dit UNI-login. Det er ikke så svært, du kan følge vejledningen på den næste side. Du skal
bruge dit NemID til det.
Husk at notere dit brugernavn, når du kommer det sidste punkt (punkt 4) i vejledningen.
Hvis du skulle få problemer med oprettelsen, er du velkommen til at henvende dig på din skole, hvor du vil
få hjælp. Her skal du huske at medbringe dit NemID.
Når du har oprettet dit UNI-login, skal du bruge det fremover til at logge ind på ForældreIntra og sidenhen
(fra august 2019) til at logge ind på AULA. Du skal nok få mere at vide om AULA, når tiden nærmer sig, først
skal skolerne selv lære den nye platform at kende.

Med venlig hilsen
Dorthe Lund Nielsen
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Vejledning til oprettelse af Uni-login til forældre

 Du går ind på forældreintra som du plejer
 Klikker derefter på boksen ”Brug Uni-login”
 Følg trin 1 – 4

