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Kommunikation via Aula i 

Dagtilbud Østbirk 
 

Vi er nu i fuld gang med at bruge Aula. Vi håber I alle har været logget ind og set på 

mulighederne. Vi forventer I alle har været i Aula, for at udfylde stamoplysninger på jer selv 

og jeres barn/børn.  

 

Mediet har ændret sig fra DayCare til Aula – formålet er det samme. 

 

 Al skriftlig kommunikation fra Dagtilbud Østbirk til jer forældre vil foregå via AULA. 

 Vi fastholder et nyhedsbrev og en månedsplan fra stuen/teamet i begyndelsen af hver 

måned. De lægges ud som opslag. Dermed er det det første I ser, når I åbner AULA 

uanset platform.  

 Vi vil fortsat lægge billeder op, så I kan se hvad børnene er optaget af i hverdagen. I 

må dog være tålmodige med os i starten, da det teknisk er tidskrævende at dele 

billeder på grund af sikkerheds/gdpr-funktionaliteten i Aula 

 Når der oprettes fællebeskeder fra personale til forældre, skal funktionen ”opret besked 

til enkelt modtager” altid bruges. Dermed undgår vi at enkelte forældre kommer til at 

svare og forstyrre alle forældre, når de besvarer beskeden, samt at informationer der 

er personfølsomme ikke bliver delt med alle. 

 Vi forventer at I som forældre tjekker informationer på Aula min. 1 gang om ugen.  

 I kan forvente svar på beskeder fra personalet på Aula min. 1 gang om ugen. 

 Vi fastholder den gode dialog om børnenes trivsel, udvikling og læring ved aflevering og 

afhentning, samt ved forældresamtaler. 

 Har I korte beskeder eller informationer til personalet i løbet af dagen, kan I ringe eller 

sende en SMS. Vær obs på i sms’en at skrive jeres navn, samt hvem I er forældre til, 

så vi ikke er i tvivl om hvem den er fra. Vi må ikke opbevare jeres telefonnumre i 

telefonens kontakter. 

 I kan hjælpe os I vores planlægning, ved at være gode til at registrere sygdom og 

fridage i ”Komme/gå” modulet i Aula. Det betyder meget både ved gæsteplacering i 

dagplejen og ved personaledækning i institutionerne.  

 

Det er en selvfølge for os, at vi altid kommunikere i en god tone og med troen på gode 

intentioner, samt at vi alle vil det bedste for børnene. 

 

 

 
 

Mange hilsner 

 

Personale og bestyrelse i Dagtilbud Østbirk 

 


