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Kære forældre 
 
Så er Aula langt om længe ved at være klar. Så fra mandag i uge 43, så er der lukket for det 
gamle intra og i stedet skal vi alle lære Aula at kende. Det glæder vi os til, også selvom vi 
godt ved, at der vil være nogle bump på vejen med et nyt IT-system. 
 
Hvis man har beskeder eller billeder på intra, som man ønsker at gemme, så skal dette være 
gjort inden uge 43, da det ellers vil blive fjernet automatisk. Man står selv for dette, da vi ikke 
kan gøre det for jer. 
 
Aula er ikke et nyt intra, som kan de samme ting. Aula er tænkt at skulle skabe rammen om 
samarbejdet mellem skole og hjem, og derfor vil I også opleve, at det er helt anderledes 
bygget op. 
 
Skolens medarbejdere har været på et par kurser i Aula, men vi mangler selv lang vej endnu, 
da alle mulighederne i Aula endnu ikke er helt færdige. Så vi må sammen prøve os frem og 
hjælpe hinanden. Derfor også en stor opfordring til, at I deler jeres viden og små fif med 
hinanden, når vi først kommer i gang. 
 
For at hjælpe jer forældre laver vi to forældrekurser, hvor man kan droppe ind, når det passer 
jer: 

 Mandag den 4. november kl. 14.00 – 16.00 i personalerummet overfor kontoret. 
 Torsdag den 7. november kl 17.00 – 19.00 også i personalerummet. 

 
Man behøver ikke være der i to hele timer, men kig forbi med din mobiltelefon, tablet eller pc 
samt dit nem-ID og så skal vi nok gøre vores bedste for at hjælpe jer alle. Vi har ekstra 
computere stående disse to dage, så man kan låne, hvis det er nødvendigt. Sørg for på 
forhånd at have downloadet app’en Aula, der hvor du henter dine apps. Derudover så er I 
også altid velkomne til at komme forbi Michelle på kontoret, som vil kunne hjælpe jer. 
 
Leverandøren af Aula har lavet en række gode og nemme vejledninger til, hvordan man som 
forældre selv kan lære Aula at kende. De væsentligste vejledninger er vedhæftet dette brev, 
og de ligger også på vores nye hjemmeside, som er sat op sammen med aula. Find os på 
www.løgstørskole.aula.dk. 
 

Vi glæder os til at tage Aula i brug, og vi håber, at det kan støtte vores gode skole/hjem-

samarbejde. 

 

Klaus Toft 

Skoleleder 
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