
Børne- og ungebyrådet i Aarhus begyndte i sidste uge deres for-
års-charmeoffensiv. På Frederiksbjerg Skole mødtes de med skolens 
sjette, syvende og ottende klasse sammen med rådmand Thomas 
Medom. 

Mødet var kick-off for Børne- og ungebyrådets turné på en række 
aarhusianske folkeskoler, hvor de engagerede ungdomspolitikere 
populært sagt stiller sig op på sodavandskassen for at fortælle jævn-
aldrende om det spændende og indflydelsesrige arbejde i Aarhus’ 
Børne- og ungebyråd. 

Mange af de unge har slet ikke et billede af, hvad Børne- og ungeby-
rådet har af indflydelse.
”Mange unge ved ikke, hvor stor indflydelse vi har på at sætte unges 
ønsker højt på dagsorden i Aarhus. Derfor glæder vi os også til at 
høre, hvad eleverne selv har af idéer, som vi kan tage med tilbage til 
byrådssalen – vi er jo deres talerør,” siger børne- og ungeborgmester 
Karim Kaddoura.

For Isabella Nüssler, der er medlem af Børne- og ungebyrådet, var det 
en stor oplevelse at møde jævnaldrende på Frederiksbjerg Skole:
“Det var fedt at møde eleverne i øjenhøjde. Jeg kunne mærke, de lyt-
tede til os, fordi vi kommunikerede ung til ung. Vi kom for deres skyld 
og var åbne over for deres forslag i forhold til, hvad vi skal arbejde 
videre med i Børne og -ungebyrådet.”

Blandt forslagene fra de fremmødte elever var blandt andet gratis 
billetter til AGF’s kampe, toiletbørster til skoletoiletterne og økologisk 
mad i skolens kantine.
Ud over de unge politikere deltog også Thomas Medom, rådmand 
for Børn og Unge. For Isabella Nüssler var det en stor oplevelse at få 
lov til at debattere med rådmanden:

 “At Thomas Medom som byrådspolitiker havde lyst til at deltage i 
debatten og vise interesse for Børne- og ungebyrådet er stort. Jeg 
havde ikke turde drømme om, at jeg på et tidspunkt fik mulighed for 
at stå ved siden af ham og debattere politik.” 
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For første gang nogensin-
de holdt alle aarhusianske 
fritidsklubber i går åbent 
hus på samme dag - og 
samme tid.

Til Åben Klub fik børn og forældre et ind-
blik i hverdagen i fritidsklubberne. 

Thomas Medom, rådmand for Børn og 
Unge, glæder sig over, at der med Åben 
Klub bliver sat fokus på den gode fritid og 
det sunde fællesskab i klubberne.

”Klubberne rummer ganske enkelt svaret 
på en af tidens største udfordringer: Hvor-
dan vi gør unge parate til at navigere i en 
mere og mere kompleks verden. I klubber-
ne får unge nye kammerater og finder et 
fællesskab, som er mindre styret og mere 
frit og kreativt. De lærer ganske enkelt en 
masse om hinanden og om sig selv,” siger 
Thomas Medom.

Thomas Medom besøgte sammen med 
Toke Agerschou, chef for

AARHUS-KLUBBER  
ÅBNEDE DØRENE FOR 
BØRN OG FORÆLDRE 

Fritids- og Ungdomsskoleområdet, Klubben 
Musvågevej. 

Her var der masser af aktiviteter for både 
børn og voksne. Der kunne ses på dyr og 
opleves, hvilke aktiviteter klubberne byder 
på i løbet af en normal klubdag. 

Og i Klubben Peter Fabers Vej skiftedes 
forældre og børn til at spille bilspil mod 
hinanden, mens børnene udnyttede, at 
der er mange forskellige udeaktiviteter i 
klubberne som rundbold, høvdingebold og 
meget andet.

Både børn og forældre var glade for at se, 
hvad klubberne kunne tilbyde, og der var 
endda forældre, der bad om at få en rund-
visning af deres børn.  

For UngiAarhus er det vigtigt, at leg og læ-
ring er drevet af lyst, og børnene kan koble 
af og nyde at være børn i klubberne. 

”Processen med at gå fra barn til ung er 
utrolig vigtigt for børn og unges ståsted 
og videre udvikling i livet. I UngiAarhus 

Børnene er klar til klub.  
Og i UngiAarhus og i klubberne er de 
klar til børnene.

Åben Klub er en del af en ny kampag-
ne for UngiAarhus, som sætter fokus 
på overgangen fra SFO til fritidsklub. 
 
Læs mere om fritidsklubberne i Un-
giAarhus på erduklar.dk og  
ungiaarhus.dk 

ÅBEN KLUB

vil vi gerne være med til at sikre, at den rejse 
bliver god. Derfor har vi rigtig mange aktiviteter 
og tilbud, som hjælper med denne overgang. 
Det vil vi gerne synliggøre, så alle kender til de 
muligheder og tilbud, der er for børn og unge i 
Aarhus,” siger Toke Agerschou.

http://erduklar.dk
http://ungiaarhus.dk 
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Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal:  
http://Kursus.aarhuskommune.dk/MBU Kontakt: kursus@mbu.aarhus.dk

KURSER & EVENTS

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nyhed
Fælles ledelseskonference 2018: Ledelse af Stærkere Læringsfællesskaber - LOKE SLF kick-off
1½ dags konference for alle ledere i Børn og Unge

25. oktober 11. oktober

 Nyt hold
Instruktørkursus i førstehjælp - Hold 11
6-dages uddannelse for pædagogisk personale i dagtilbud, skole og FU, hvor man bl.a. får 
kompetencer til at undervise det øvrige personale i førstehjælp.

29. maj 15. maj

 Nyt hold
Kursus i afsked for ledere i Børn og Unge - Hold 17
Heldags kursus for personaleledere.

27. juni 13. juni

 Nye hold
Tastebar i eDoc - Hold 15
3-timers workshop for alle eDoc brugere, hvor man får hjælp til anvendelsen af eDoc.

31. maj 24. maj

FÆLLES LEDELSESKONFERENCE 2018: 

LEDELSE AF STÆRKERE 
LÆRINGSFÆLLESSKABER 
- LOKE SLF KICK-OFF
Den 25. og 26. oktober 2018 samles alle ledere i Børn og 
Unge i Herning til den fælles ledelseskonference. Konfe-
rencens tema er Ledelse af Stærkere Læringsfællesskaber, 
og konferencen er kick-off for LOKE-Stærkere Lærings-
fællesskaber.  Tilmeldingen til konferencen er nu åben i 
Kursusportalen, hvor du kan se hele konferenceprogram-
met og finde alle de praktiske oplysninger vedr. tilmelding, 
transport og hotelbooking.

Direkte link til Kursusportalen: https://aak.plan2learn.dk/
dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5
&r=KursusValg.aspx?id=55281

På BUportalen kan du finde svar på spørgsmål om, hvad 
du som leder eller medarbejder skal være opmærksom 
på i forbindelse med en eventuel konflikt. 

http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/
BU/Sider/OK18.aspx

INFORMATION OM 
OVERENSKOMST-
FORHANDLINGERNE

https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=55281
https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=55281
https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=55281
http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/BU/Sider/OK18.aspx
http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/BU/Sider/OK18.aspx
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Ny leder i Langenæs Dagtilbud

Efter aftale med Områdechef Lene Ravn Holst overtog Martin 
Hundrup 16. april ledelsen af Langenæs Dagtilbud. 

Indtil en ny dagtilbudsleder ansættes i Holme-Rundhøj, hvor Mar-
tin Hundrup før var dagtilbudsleder, er Annette Warnich konstitu-
eret dagtilbudsleder. 
 

Ny forkvinde for dagtilbudslederne i Aarhus

Lene Syberg Enevoldsen er ved generalforsamlin-
gen i DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus valgt 
som foreningens nye formand. Hun overtager 
posten fra Claus Bossow, som har valgt at søge 
nye udfordringer og derfor ikke genopstillede 
til posten. Ved siden af funktionen som besty-
relsesformand i DTLAa fortsætter Lene Syberg 

Enevoldsen sit daglige arbejde som dagtilbudsleder i Brabrand 
Dagtilbud.

 ”Jeg glæder mig enormt meget til at føre DTLAa videre. Jeg ser 
det som én af mine vigtigste opgaver at opretholde momentum, så 
DTLAa forsat kan være med til at styrke kvaliteten i Børn og Unge 
og være med til at sætte fokus på 0-6-års-området,” siger Lene 
Syberg Enevoldsen.

Praktikvejleder vinder Mentorpris 
ved awardshow 

Tre tidligere praktikanter i Ledelse og Organisa-
tion i Børn og Unge havde indstillet afdelingen 
til prisen som ’Østjyllands bedste praktikvirksom-
hed 2018’. I den forbindelse valgte juryen at ind-
stille Betina Holk Jensen til Mentorprisen, som 
hun vandt til det store awardshow d. 12. april. 
Mentorprisen går til en person, der har ageret 
mentor under praktikforløbet og udvist noget 

særligt over for praktikanterne. 

Det er første gang i de tre år, kåringen af Østjyllands bedste prak-
tikvirksomheder finder sted, at en offentlig virksomhed er nået til 
finalen og ikke mindst modtaget en pris. 

Jubilar og pædagogisk superstar

Helle Højmark fejrer 6. maj 25 års ansættelse 
som pædagog i Aarhus kommune. Hun har 
siden 1995 været i vuggestueafdelingen i DII 
Børnehuset Bonanza. 

”Helle er en dygtig pædagog, som er uddannet 
Marte Meo terapeut, hvilket hun brænder for. 
Hun har med succes været med til at implemen-

tere Marte Meo principperne i Bonanza. Vi siger tillykke til Helle 
med hendes 25 års jubilæum,” lyder det fra kollegerne i vuggestu-
en. 

Lærer fra Sødalskolen kom ud af ”Løvens 
Hule” med 70.000 og udgiver bog, der skal 
hjælpe børn med at udtrykke følelser.

der kan laves forskellige ansigtsudtryk. Ansigtet har vist sig 
at være en stor hjælp i arbejdet med børn og andre som kan 
have svært ved at udtrykke sig følelsesmæssigt. 

Ansigtet har de døbt ”Bo” - og Bo er også hovedperson i 
bogen ”Bo viser sine følelser”, der udkom i tirsdags ved en 
reception med besøg af blandt andre rådmand Thomas Me-
dom.

Carsten Møller, Niels Rahbek og ikke mindst Bo deltog for 
godt to uger siden i DR-programmet Løvens Hule, hvor 
iværksættere skal forsøge at få pengestærke ”løver” til at 
investere i deres foretagender. Det kastede 70.000 af sig, 
som skal bruges til at udvikle Bo-universet yderligere.

Se Løvens Hule med Carsten, Niels og Bo på dr.dk

Læs mere om Face-It på mererobust.dk og Face(!)book
 

Carsten Møller har arbejdet 20 år på Sødalskolen som lærer og 
inklusionvejleder. Sammen med kunstner Niels Rahbek har han 
skabt Face-it. Det er et pædagogisk og terapeutisk materiale, 
som blandt andet består af et ansigt med flytbare magneter, så 

https://www.dr.dk/tv/se/loevens-hule/loevens-hule-iii/loevens-hule-iii-8-8#!/00:00:00
http://mererobust.dk/face-it/
https://www.facebook.com/faceitBo
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HOLME SKOLE 
INDVIER ÅRETS SKOLE-
OLYMPISKE BY 
Der er lagt op til et festligt kick-off med løb, konkurrencer og taler, 
når Skole OL i dag kl. 10 går i luften på Holme Skole. Med Daniel 
Wagner i spidsen bliver Skole OL-faklen budt velkommen af Holme 
Skoles elever, der også hejser det olympiske flag med Skole OL-lo-
goet, så det frem mod finalerne kan symbolisere den olympiske ild. 

Holme Skole var også olympisk by og vært for sidste års Skole OL, 
som i år venter flere Skole OL deltagere, end man gør til de rigtige 
olympiske lege. Til finalerne i juni indtager 12.000 tilrejsende elever 
fra hele landet byen, når de skal dyste i de skoleolympiske discipli-
ner, atletik, roning, bueskydning, bowling, svømning og sejlsport. 
Godt 4000 af finaledeltagerne, der skal kæmpe om de guldbelagte 
Skole OL-medaljer, er århusianske skoleelever. Derudover stiller 
Holme Skole op med en stor håndfuld skoleelever, som er frivillige 
hjælpere under finaledagene. 

Læs mere om Skole OL-finalerne 2018 i Aarhus: 
http://holme-skole.skoleporten.dk/ eller på https://skoleol.dk/

NY FRIST:  
TILMELDING 
SENEST 29. APRIL 
TIL BØRN OG UNGES 
DHL STAFET 2018 
Tilmeld din arbejdsplads til løb, walk og hygge, når over 3.000 ansatte i Børn og Unge 
mødes på vores teltplads i Mindeparken til årets DHL stafet torsdag den 23. august. 

Du skal tilmelde jeres hold via Børn og Unges eget link på Aarhus Moti-
ons hjemmeside. 

Link: Børn og Unges link til tilmelding

Tilmelder I jer senest den 29. april kl. 23:59 får I en lækker Børn og 
Unge løbe T-shirt til alle deltagere. Ved tilmeldingen skal du derfor vælge 
T-shirtmodel (dame eller herre) og størrelse til alle. Modellen er den sam-
me som sidste år, og flere har bemærket, at de er små i størrelsen.

Har du spørgsmål til tilmeldingen, kan 
du få hjælp hos Aarhus Motion på tlf.
nr.: 8738 1110.

Link: Vejledning til tilmelding 

Link: Størrelsesguide til løbe T-shirts

FO
TO

: Lars M
øller/Skole O

L

http://holme-skole.skoleporten.dk/ 
https://skoleol.dk/
https://www.aarhusmotion.dk/event/dhl-stafetten?invitation=fKMGCWJwypbncqYq
http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/BU/Nyheder/Documents/Vejledning%20til%20tilmelding%20til%20B%C3%B8rn%20og%20Unge%20DHL%20stafet%202018.pdf
https://www.aarhusmotion.dk/event/dhl-stafetten?invitation=fKMGCWJwypbncqYq
http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/BU/Nyheder/Documents/St%C3%B8rrelsesguide_Aarhus_Kommune%202018.pdf
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En ny samarbejdsaftale mellem LO Aarhus og Børn og Unge skal få 
flere folkeskoleelever til at vælge en erhvervsrettet ungdomsuddan-
nelse og senere en erhvervsuddannelse. 

Danmark risikerer i de kommende år at mangle faglært arbejds-
kraft, og situationen er, at alt for få unge vælger i dag en erhvervs-
rettet uddannelse efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. Den nye 
samarbejdsaftale etablerer et pilotprojekt, som i første omgang 
omfatter 33 udskolingsklasser fra blandt andet i det vestlige Aar-
hus, Viby og Tranbjerg samt Rundhøjskolens 10.-klassescenter. 

Et centralt punkt i aftalen er inddragelsen af faglærte medarbejde-
re på virksomheder i Aarhus, som vil indgå i konkrete forløb med 
eleverne som eksempelvis gæstelærere, rollemodeller, i praktikfor-
løb eller ved at give sparring på uddannelsesønsker. 

Samarbejdsaftalen inddrager tidligere erfaringer, hvor man ved en 
mindre, men målrettet indsats med virksomhedspraktikker og for-
løb på erhvervsuddannelser fik hævet andelen af unge i erhvervs-

Kvalitetsrapporter: Redskab til  
lokal dialog og udvikling
Som ledelsesredskab og omdrejningspunkt for lokale drøftelser mellem med-
arbejdere og ledelse er kvalitetsrapporter et godt værktøj til at udvikle praksis 
med fokus på læring, udvikling og trivsel. Samtidig er kvalitetsarbejdet med til 
at styrke samarbejdet i lokaldistriktet om fælles mål. 

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, ser arbejdet med kvalitetsrap-
porterne som en mulighed for at udfolde data i en lokal dialog, hvor målinger 
bliver til andet end tal, og dermed er med til at kvalificere den fælles løsning 
af opgaven.

”Min oplevelse er, at arbejdet med lokale udviklingsplaner og den senere 
opfølgning gennem kvalitetsrapporten giver værdi lokalt. Både som et pej-
lemærke i ledelsesarbejdet og som afsæt for gode dialoger mellem medar-
bejdere og ledelse om dels fælles mål, dels om den konkrete og strategiske 
udvikling af praksis,” siger Thomas Medom og fortsætter:

”De nye rapporter bærer samtidig præg af et stærkere fokus på fælles 
udfordringer mellem skole, dag- og fritidsområdet med udviklingsplaner, 
der er udformet i et tæt samarbejde mellem de enkelte tilbud. Det styr-
ker samarbejdet og koordineringen ikke blot mellem ledelsen og medar-
bejderne i tilbuddene men også med børn, unge og forældre, der især 

oplever et styrket samarbejde i overgangene mellem dagtilbud, skole og fritidsområdet.”

Den samlede kvalitetsrapport fra Børn og Unge 2017 blev tidligere i april godkendt af byrådet. Børn og Unges kvalitetsrapport bliver 
behandlet af byrådet hvert andet år og har fokus på børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Kvalitetsrapporten er lovpligtig 
på skoleområdet og byrådsbesluttet for alle dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

rettet ungdomsuddannelse. Aktiviteterne gennemføres sidelø-
bende med et samarbejde med Aarhus Håndværkerforening, 
Erhverv Aarhus og Dansk Byggeri Østjylland. 

FAGLÆRTE SKAL FÅ FLERE UNGE I 
ERHVERVSUDDANNELSE
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TRE TIPS TIL EN GOD 
LÆRINGSCAFÉ
Hør pædagogisk leder Frank Kjøge Stenholt Hansens tre tips til, 
hvordan du opbygger et godt samarbejde omkring en læringscafé 
med frivillige fra Red Barnet Ungdom på www.frivillighed.mitbu.dk

Her kan du også se, hvordan du kan bruge frivilligåret i Aarhus 
Kommune i din pædagogiske praksis i hele 2018.

Har du spørgsmål om frivillighed i Aarhus kommune kan du kontakte: Anders Probst-Jensen (apjen@aarhus.dk) eller Ulla Bording Jørgensen (ulbj@aarhus.dk). 
Læs mere på frivillighed.mitbu.dk

FRIVILLIGMARKED - GULDKORN PÅ  GODSBANEN
Torsdag d. 24. maj kl. 13.00-18.00 kan du, dine lærere og elever, møde frivilligverdenen i Aarhus og deltage i foredrag og workshops 
med forskere og ildsjæle inden for frivillighed med særligt fokus på 0 til 18 år. Frivilligmarkedet er en faglig messe om frivillighed, som 
kan skaffe jer nye samarbejdspartnere og give jer inspiration til Børn og Unges frivilliguge i uge 39.

Tag en udskolingsklasse med
Du kan også tage klassen med ind for at opleve frivillighed og deltage i workshops og foredrag om frivillighed. Hvis I tilmelder jer og jeres 
klasse inden 15. maj, vil klassen kunne deltage i en frivilligchallenge, som giver dem indsigt og små sjove oplevelser med frivilligverdenen 
i Aarhus.

Tilmelding til Anders Probst-Jensen på apjen@aarhus.dk.

FORSIKRING AF 
FRIVILLIGE
Aarhus Byråd besluttede d. 4. april, at alle frivillige, 
som yder en indsats ved de kommunale tilbud, skal 
være dækket af en ulykkes- og ansvarsforsikring.

Dagtilbudsleder Susanna Mikkelsen har tidligere måtte 
takke nej til frivillige, da spørgsmålet omkring forsik-
ring var uklart.

”Nu, hvor vi ikke længere skal bekymre os om vores 
frivillige er dækket ved ulykker, har vi langt lettere ved 
at indgå aftaler,” siger Susanna Mikkelsen

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og DF bakke-
de op om forslaget og lagde vægt på det positive i at 
kunne sikre de borgere, som gør et stort arbejde for en 
bedre by, og at det samtidigt er en anerkendelse og en 
ligestilling af frivillige og lønnede medarbejdere.

https://youtu.be/74mIcBuEE0c
http://frivillighed.mitbu.dk/samspil?item=12657
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Over hele landet bidrager både medarbej-
dere, elever og forældre løbende i works-
hops og tests for at gøre Aula til brugernes 
løsning. Denne gang lagde Lystrup skole 
hus til tre dage med brugertest af Aula, 
hvor forskellige brugergrupper fra Lystrup 
skole og dagtilbud en efter en skulle teste 
udvalgte funktioner i Aula. Deres feedback 
skal være med til at sikre, at løsningen 
bliver nem og intuitiv at gå til for alle. 

Brugerinddragelse er alfa omega
Der er en høj grad af brugerinvolvering 
under udviklingen af Aula. Der er alfa 
omega for at få en god løsning, fortæller 
testfacilitator Claus Dan Pedersen fra Ad-
vice. De står sammen med Netcompany for 
at udvikle brugergrænsefladen i Aula. 
”Vi kan ikke kun tænke os til, hvordan 
brugerne oplever en løsning. Hvis Aula skal 
blive en brugbar og anvendelig løsning, 
som bliver godt modtaget, skal vi inddrage 
brugerne. Vi skal se dem anvende Aula, 
observere dem og snakke med dem, så vi 
kan se, hvad der fungerer, og hvor der er 
nogle knaster.”

AULA SKAL VÆRE  
BRUGERNES LØSNING

Der var masser af ros fra både pædago-
ger, lærere, forældre, en bedsteforælder 
og elever på Lystrup skole, der også fandt 
nogle knaster. Det giver leverandøren 
brugbar viden om, hvordan de kan gøre 
Aula endnu bedre. De næste brugertests 
har fokus på ny funktionalitet og de 
knaster, som kommer frem under denne 
brugertest. 

Input fra Aarhus
Børn og Unge bidrager på flere forskellige 
måder for at gøre Aula til brugernes 
løsning. Pædagogiske og administrative 
medarbejdere, ledere og medarbejdere 
fra forvaltningen har givet deres bud på, 
hvad Aula skal kunne, og hvad man skal 
kunne se, i forskellige workshops med 
brugere fra hele landet. Derudover er 
Børn og Unge involveret i den nationale 
styregruppe og referencegrupper med 
projektledere, administrative ledere og 
medarbejdere. Samtidig skal Elsted skole 
og Søndervangskolen som pilotskoler 
bidrage med erfaringer til at gøre imple-
menteringen over hele landet så god som 
muligt. 

Aula skal stå klar i efteråret til implemen-
tering på otte pilotskoler, hvor de to skoler 
fra Aarhus deltager, mens løsningen bliver 
rullet ud til medarbejderne på skolerne 
fra januar 2019, og til forældre og elever i 
august 2019.

Bliv klogere på Aula på  
Mit Digitale Børn og Unge og aula.dk

Pædagoger, lærere, administrative medarbejdere, elever 
og forældre fra Lystrup skole og dagtilbud havde op til 
påske fingrene i Aula, som bliver udviklet i tæt samarbejde 
med brugerne. De skulle teste den nye kommunikations-
platform, så den bliver en nem og brugbar i dagligdagen 
for de omkring 2 mio. brugere, når Aula erstatter SkoleIn-
tra og BørneIntra.

Emil Skjødt Eriksen, 7.B på Lystrup 
skole
”Det er fedt, at de lader os elever te-
ste Aula, for det er jo os, som kommer 
til at bruge det. Aula minder meget 
om det, vi kender fra for eksempel 
Facebook. Det er enkelt og nemt at 
finde rundt i, og jeg tror godt, at Aula 
kan komme til at erstatte nogle af 
vores Facebookgrupper.”

Allan Bülow, lærer på Lystrup Skole
”Det var en fin oplevelse, for Aula 
virker umiddelbart meget intuitiv. Det 
er nemt at skrive beskeder og søge på 
beskeder. Det er meget nemt at tilgå, 
også når du vil inddrage andre i en 
samtale. Aula virker alt i alt som en 
mere nutidig, strømlinet og moderne 
løsning end SkoleIntra, og jeg tror 
ikke, at det kommer til at tage lang tid 
at lære Aula at kende.”

Morten Nielsen, forælder til to piger i 
4. og 8. kl. og pædagog på Lystrup 
Skole
”Aula virker langt hen af vejen 
brugervenlig og intuitiv for mig som 
forælder. Dialogen med lærerteamet 
og gruppesnakke med andre forældre 
fungerer fint. Umiddelbart læner 
platformen sig meget op af andre 
løsninger, som vi kender, som fx For-
ældreIntra, Gmail og Outlook. Så det 
er nemt at bruge.”
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