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Idealet? 

Aulas ideal er den simplest mulige løsning, med størst mulig effekt i forhold til: 
  
 

At understøtte børns læring og trivsel med god kommunikation mellem 

dagtilbud/skoler og børnene og deres forældre 
  
 
Aula er ikke ”øget digitalisering” fordi man kan, men god og gennemtænkt digitalisering der 
er relevant, skåret ind til benet og gjort let tilgængeligt og overskueligt for alle, både børn 
forældre, lærere, pædagoger, administrative medarbejdere, ledere og eksterne 
samarbejdspartnere. 
 



Dataetik og funktionsetik 
 

I Aula bliver der styr på dataetik, ansvar og sikkerhed  (GDPR): 

• Ingen kommerciel udnyttelse eller videregivelse af oplysninger 

• Ingen unødige registreringer af oplysninger (lovhjemmel og formål) 

• Sikring af korrekt brug af samtykker 

• Tryg behandling af personfølsomme oplysninger 

 

… ”funktionsetik”: 

• Virker en funktion hensigtsmæssig på forskellige brugertyper? 

• Hvordan påvirker en funktion ønsket om at mindske negative konsekvenser af den sociale arv? 

• Fremmer en funktion barnets muligheder for læring og trivsel (empowerment af barnet)? 

 



Teknologi og tilgængelighed 

Med nyeste cloudteknologi er der investeret i performance, kapacitet og sikkerhed, så der er plads til at 

arbejde trygt med eksempelvis videoer og billeder og båndbredde til at alle 2,2 mio. brugere kan få en 

smidig og direkte kommunikation uden at skulle bruge dagen på at kigge på timeglas.  

 

Al primær funktion kan klares via App til mobil og tablet og al funktionalitet kan tilgås via web. 

 



Samlingssted for widgets 

Aula bliver den samlende kommunikation af indhold fra alle de redskaber i benytter i skoler og dagtilbud: 

 

• skemaplanlægning/vikardækning (online-opdateret) 

• Elevadministration 

• fildeling i OneNote, G-Suite 

• mails og kalender i Outlook eller Gmail 

• Overblik fra Læringsplatforme 

• andre pædagogiske redskaber og en masse andet, hvis i har lyst 

 

Det kaldes ”Widgets” i Aula, og der er foreløbigt mere end 60 leverandører der er i gang med at udtænke 

løsninger, som I vil kunne vælge at bruge fra noget der ligner en App store i Aula.  

Det betyder at selv små leverandører med en god og relevant idé kan komme i spil i et meget dynamisk 

miljø let tilgængeligt miljø, hvor der er styr på sikkerheden og dataetikken – det er godt for 

konkurrencen og for innovationen. 



Dataansvar og databehandleraftaler omkring persondata i Aula og 3. parts løsninger, der 
udstilles i Aula 
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Beskeder 



www.aula.dk 
 

Helt overordnet om Aula 
 
Mere om funktionerne i Aula 
 
 

http://www.aula.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=WYqmrvTUpA0
https://www.youtube.com/watch?v=UqaHCAw_BnE
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