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Princip for det digitale skole/hjem-samarbejde (AULA) 

Kommunikationsplatformen AULA er en del af Brugerportalsinitiativet, der sammen med 
læringsplatforme og it-infrastruktur, har til formål at understøtte den digitalt sammenhængende 
folkeskole. 

 

Formål med AULA 

• AULA skal bidrage til, at skolen får en tidssvarende og brugervenlig digital 
kommunikationsløsning. 

• AULA skal understøtte elevernes skolegang.  

• AULA skal styrke forældresamarbejdet, så alle forældre kan være den bedst mulige støtte 
for deres barn. 

•  

Anvendelsesstrategi 

Vi 
kommunikerer: 

I kommunikationen 
er vi: 

Det gør vi ved at: 

I øjenhøjde Overbliksskabende 

Konstruktive 

• Lægge information på AULA, som giver 
forældrene mulighed for at støtte deres barns 
læring of trivsel. 

• Give eleverne mulighed og ansvar for at danne 
overblik over skoledagen (afhængigt af 
klassetrin). 

Kort 

Præcist 

Vedkommende 

Rettidige 

Velovervejede 

• Vurder om kommunikationen er ”need to know” 
eller ”nice to know”.  

• Gøre det klart for modtageren, hvad formålet 
med beskeden er; orientering, en handling fra 
modtageren, et møde eller andet. 

• Ugeplanen, som indeholder korte beskeder om 
næste uges aktiviteter, er klar senest fredag 
inden endt arbejdsdag. 

• Lektier vil løbende fremgå af ugeplanen. 

• Kun at sende beskeder om hændelser på 
skolen eller i SFO´en, som ikke er afsluttet, som 
er af gentagende karakter. 

• Orientere hjemmet om uhensigtsmæssig 
adfærd, der gentager sig. Afhængigt af 
adfærdens karakter, vurderer skolen, om 
hjemmet skal kontaktes via AULA eller 
telefonisk. 
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Genkendeligt 

Ensartet 

 

Strukturerede 

 

• Sikre ensartet brug af de forskellige 
kommunikationsmuligheder i AULA som 
minimum inden for afdelingerne (indskoling, 
mellemtrin, udskoling, ASF og SFO). Det gælder 
for brugen af opslag i gruppe, beskeder/mails, 
kalender og ugeplan. 

Med respekt 

I god tone 

Konkret 

Faktuelt 

Ansvarlige 

Tilgængelige 

Anerkendende 

 

• Respektere, at komplicerede og følelsesladede 
emner kan være svære at kommunikere om på 
skrift. Derfor vil der i visse tilfælde være behov 
for en direkte dialog – enten telefonisk eller på 
et møde. 

 

 

 


