AULA | SFO | KOMME/GÅ

Aula

AULA | SFO | KOMME/GÅ | 1

AULA | SFO | KOMME/GÅ | 2

Sådan bruger du komme/gå
Vi samler komme/gå og kommunikationen med SFO’en i Aula.
Du skal indtaste komme/gå-tider, hentetype (Hentes af, Gå hjem med,
Selvbestemmer eller Send hjem), henteansvarlig og ferietilmelding.
Sådan finder du komme/gå
• I Aula appen finder du komme/gå i nederste højre hjørne under
de tre prikker
• På aula.dk finder du komme/gå i venstre side
Profilbillede
Profilbilleder bliver synlige i Aula og på komme/gå skærmen. Ønsker du
ikke et profilbilllede af dit barn, bliver der vist et ikon med forbogstaverne.
Du kan tilføje eller ændre profilbillede i Aula under din “Profil”:
• Vælg “Kontaktinformationer”
• Vælg “Rediger”
• Du kan nu indsætte, skifte eller slette billede af dig og dit barn

Overblik

HUSKELISTE

LINKS
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Sådan bruger du komme/gå
1

Dagens overblik viser, hvornår barnet er kommet og er hentet/gået

2

Fravær - Her kan du melde ferie/fri
- Du skal fortsat melde dit barn syg i skolen, som du plejer

3
4

1
Overblik

Tider - Her registrerer du komme/gå-tider og hentetype
Henteansvarlig - Her kan du fx angive forældre, bedsteforældre eller
andre, som henter barnet

Du kan vælge ”Gentag ugentligt” og angive hvor længe, en aftale skal
gentages. Fx hvis farmor henter hver onsdag på et fast tidspunkt.
Husk at tjekke ud på komme/gå-skærmen, når barnet forlader SFO’en.
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Lise Mortensen

Status:		

Kommet

Kom klokken:

09.09
Kl. 07.09

Hentes: 		

Kl. 14.03
16.00
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Sådan bruger du komme/gå
Sådan indtaster du komme/gå-tider
• Vælg ”Tider”
• Vælg barn og dato
• Angiv komme/gå-tider samt hentetype
- Hentes af, Gå hjem, Selvbestemmer eller Send hjem
• Angiv hvem, der henter barnet, under ”Henteansvarlig”
• Vælg ”Gem”
Sådan besvarer du ferieanmodninger
Du finder ferieanmodninger i kalenderen og øverst i dit overblik
• Tryk på den røde klokke i Overblik eller Kalender for at åbne
ferieanmodningen
• Vælg mellem ”Kommer hele ugen”, ”Kommer ikke hele ugen”
eller marker de dage, hvor dit barn kommer i SFO
• Angiv komme/gå-tider for de dage, hvor barnet kommer, hvis
SFO’en beder om det
• Vælg ”Gem”

Sådan melder du ferie/fri
• Vælg ”Fravær”
• Vælg ”Meld ferie/fri”
• Vælg datoer under ”Fra” og ”Til”
• Skriv evt. en bemærkning
• Vælg ”Gem”
Sådan sletter du ferie/fri
• Åbn kalender
• Find datoerne i kalenderen, hvor du har oprettet ferie
• Dobbeltklik på “Ferie/fri” i kalenderen
• Vælg ”Slet”
Du finder trin-for-trin-guides til komme/gå på dansk på
aarhus.dk/aula(link)
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Sådan får du hjælp
• På aarhus.dk/aula(link) finder du vejledninger til Aula komme/gå
• Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00
• Kontakt dit barns SFO

