
Anbefalinger vedrørende AULA. 

Med introduktionen af AULA er der nogle opmærksomhedspunkter, som kredsen opfordrer hver 

enkelt skole/lærer at være opmærksom på. 

AULA er et system, som man som ansat lærer skal anvende, hvor arbejdsgiver er forpligtet til at 

stille fornødent udstyr til rådighed for, at man kan udføre opgaven. 

Login: 

Arbejdsgiver kan ikke kræve, at man anvender sit private NemID i forbindelse med 

arbejdsrelaterede opgaver, altså heller ikke til step-up i AULA (til næste sikkerhedsniveau). 

Adgangen til Aula må ske med et arbejdsgiver-identificerbart login, f.eks. ved anvendelse af NemID 

Erhverv. Alternativt skal man have stillet de nødvendige redskaber til rådighed, hvis det kræver to 

devices at logge på. 

Dette vil blive behandlet i FællesMED. 

Det er den enkelte lærer selv, som afgør, om man ønsker at bruge privat login. 

Vestfyns Lærerkreds´ holdning er, at det er helt legalt for den enkelte lærer at sige nej til privat 

brug af telefon eller NemID.  Assens Kommune må i så fald stille en login-løsning til rådighed. 

Pædagogiske og kommunikative overvejelser: 
Inden Aula tages i brug, anbefales det, at der drøftes interne retningslinjer for kommunikationen 

på skolen, både den eksterne og interne. Det kan eks. være svarfrister, former for dialog, længde 

på beskeder, hvem der skal have adgang til hvad, osv. 

Der anbefales en høj grad af inddragelse af medarbejdere, MED og skolebestyrelse vedrørende 

alle beslutninger, både i forhold til implementering og anvendelse.  

Det skal afklares, hvad der bør ligge hvor og tilgængeligt for hvem? F.eks. hvor 
hverdagsobservationer, sagsdokumentation, mv. skal ligge. 
 

 
Forældresamarbejde: 
Det er vigtigt for forældresamarbejdet, hvilke retningslinjer vi laver for brugen af AULA. 
Det anbefales, at der laves en forventningsafstemning i skolebestyrelsen om hvor lidt og hvor 
meget kommunikation, der skal være mellem skole og hjem. 
Det anbefales, at der laves en plan for, hvordan forældre bliver introduceret for Aula, således at 

der tages hensyn til alle forældregrupper.   
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