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Kære forældre til børn i kommunale og selvejende dagtilbud og dagpleje
På mandag d. 25. januar 2021 får alle forældre med et eller flere børn i
kommunale og selvejende dagtilbud eller dagpleje i Faxe Kommune
adgang til den digitale kommunikationsplatform Aula. Både
medarbejdere og ledere har glædet sig til at tage Aula i brug sammen
med jer. Vi tror, at Aula kan være med til at gøre vores fælles
kommunikation og indsigt i jeres børns dagligdag endnu bedre.
Vedhæftet dette brev finder I to guides. Den ene vedrører hvordan du
som forælder får dit unilogin, som du skal bruge til at logge på Aula. Det
andet er en digital udgave af en lille forældrefolder fom Aula.
Vi har i Faxe Kommune valgt at børnenes komme – og gåtider fremover
registreres i Aula. Det giver blandt andet vores dagtilbud bedre mulighed
for at sørge for, at der er flest voksne, når der er flest børn. For alle
dagtilbud tjekkes børn ind og ud fra på mandag d. 25. januar. For alle børn
i dagplejen forventes det, at ind – og udtjekning af jeres børn påbegyndes
i uge 8. Jeres dagplejer vil orientere jer nærmere.
Til at begynde med vil det være personalet i dagtilbuddene, der digitalt
tjekker jeres børn ind om morgen og tjekker dem ud, når de hentes. Det
skyldes hensynet til minimering af smitterisiko på grund af berøring af
skærme. Når vi får mulighed for at bede jer forældre om at begynde at
tjekke jeres barn ind og ud, så vil vi skrive til jer igen.
Aula har udviklet en app, der kan hentes til de fleste smartphones. Hvis I
ikke har en smartphone, så kan Aula også tilgås via webadressen:
www.aula.dk.
Videovejledninger er også tilgængelige på: https://aulainfo.dk/guide-tilforaeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/ Her er også vejledninger på
for eksempel engelsk og arabisk.
Hvis I har spørgsmål til brug af Aula, så er både personale og ledere i alle
dagtilbud og alle dagplejere klar til at hjælpe jer med jeres spørgsmål.
Til sidst vil vi blot understrege, at Aula naturligvis ikke er tænkt som en
erstatning for den daglige mundtlige kommunikation om jeres barns trivsel
og hverdag, men som et supplement med endnu bedre mulighed for at
kommunikere og viser jer børnenes hverdag.
Venlig hilsen,
Henrik Reumert
Centerchef, Center for Børn & Undervisning
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