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AULA
Aula er et fælles redskab til kommunikation om elevernes læring og trivsel. Det er derfor vigtigt, at
både personale og forældre har for øje, at Aula kun anvendes til skolerelevante emner.
Overblik/Opslag – bruges til:
• At oprette målrettede opslag til den enkelte bruger
• At oprette skolerelevante opslag til klassen eller årgangen
Beskeder – bruges til:
• At skrive til én eller flere lærere eller pædagoger
o Beskeder indeholdende personfølsomme data skal “markeres som følsom” - denne
type beskeder kun kan tilgås med NEM-ID
• Kommunikation forælder til forælder
• At orientere om fravær – her vælges “XX Kontaktbog” (f.eks. 3B Kontaktbog) som
modtager. Dette er en fællespostkasse for klassens lærere og pædagoger
Kalender/skema – bruges til:
• At se sit barns skema
• At se arrangementer, forældremøder og skole-hjemsamtaler
• Tilmeldinger til ovenstående vil ligeledes være at finde i kalenderen
Ugeplan/ugens forløb – bruges til:
• At få overblik over det faglige indhold fra uge til uge
o Ugeplanen er genereret fra meebook.com, og her kan man som forældre finde
yderligere informationer
MEEBOOK/læringsplatform – bruges til
• At se års- og elevplaner for klasser og elever
o Årsplaner er dynamiske og kan ændre sig i løbet af skoleåret
• At se forløbsplaner for specifikke fag i specifikke perioder
• At se uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) for 8. og 9. årgang. Uddannelsesparatheds
vurdering er en vurdering af elevens personlige, sociale og faglige niveau i forhold til
ungdomsuddannelses ønske.

APPS
•
•

Der findes en app til Aula
Der findes IKKE en app til Meebook

Anvendelsesstrategi for Aula og Meebook
for forældre på Kongevejens Skole

Forventninger til forældre på Kongevejens Skole
På Kongevejens Skole forventes det, at forældre:
•

•

Jævnligt og ved advisering tjekker ind på AULA og orienterer sig i:
o Overblikket
o Beskeder
o Skema i kalenderen
o Ugeplan
Jævnligt og ved advisering tjekker ind på meebook.com og orienterer sig i:
o Årsplan
o Elevplan
o Uddannelsesparathedsvurdering UPV (8.-9. kl.)

Den enkelte forælder forventes at holde sig opdateret i forhold til ændringer i fx skema og ugeplan
samt holde sig orienteret om beskeder og opslag. Det kan være oplysninger om fx lektier,
arrangementer, samtaler mm.
I Aula er der forskellige muligheder for at modtage adviseringer, når der er fx beskeder eller
opslag. Hver forælder tager selv stilling til adviseringsniveauet.

