Aula & UNI-Login til forældre
Som forældre i Allerød kommunes dagtilbud skal du have et UNI-Login.

Det skal du først og fremmest fordi der er kommet en ny digital kommunikationsplatform for
dialog og samarbejde – ikke bare i Allerød, men i hele Danmark. Denne kommunikationsplatform
hedder Aula og den vil i løbet af 2021 erstatte Forældreintra, som du kender i dag.
Meningen med Aula er at gøre kommunikationen mellem forældre og dagtilbud enklere, mere
sikker og mere moderne. Aula træder i stedet for Forældreintra og platformen skal give dig som
forælder mulighed for, på en let måde, at se relevante opslag, sende og modtage beskeder eller
hente informationer vedrørende dit barn, gruppen og dagtilbuddet.
Adgangen til Aula sker via et UNI-Login. UNI-Login består af et brugernavn og en adgangskode, som
man skal benytte, hver gang man logger ind.
Allerød kommunes dagtilbud overgår til Aula i perioden 18. januar-22. marts 2021– I vil få
nærmere besked om den præcise dato for Jeres Dagtilbud.
Hvis du har skolebørn, og allerede er på Aula skal du ikke gøre mere. Dit barn/børn i dagtilbud
vil automatisk blive synlig på din Aula startside. Dette vil ske allerede i begyndelsen af januar,
men du vil få nærmere besked fra Dagtilbuddet om hvornår kommunikationen flytter fra
Forældreintra til Aula.
Du skal aktivere dit UNI-Login allerede nu.

Det nye UNI-Login har disse fordele:
•
UNI-Login er knyttet til dit personnummer
•
Du har kun ét login selvom du har børn på flere skoler og i forskellige dagtilbud
•
Dit UNI-Login vil være det samme i vuggestue, børnehave og skole – og det ændrer sig ikke
ved skift af dagtilbud eller skole.
•
Du kan selv nulstille dit UNI-Login, hvis du skulle glemme dit brugernavn eller din kode.
Sådan får du dit UNI-Login
Du skal selv aktivere dit UNI-Login. Du skal bruge dit Nem ID, når du aktiverer dit UNI-Login første
gang eller hvis du glemmer dit UNI-Login brugernavn eller adgangskode.
Følg vejledningen på næste side.
Husk at notere det brugernavn du bliver tildelt.
Hvis du skulle få problemer med oprettelsen er du velkommen til at henvende dig i dit barns
dagtilbud, hvor du vil få hjælp. Her skal du huske at medbringe dit Nem ID.
Personalet er i fuld gang med at lære den nye platform, Aula, at kende og glæder sig til at byde jer
velkommen i Aula i løbet af 2021.
Med venlig hilsen
Dorthe Lund Nielsen
Skole og dagtilbudschef

UNI-Login vejledning til forældre

Når du er forælder
Skal du selv aktivere dit Unilogin, som består af et brugernavn og en
adgangskode.
Du skal bruge dit NemID, når du aktiverer dit Unilogin første gang, og
herefter kun hvis du glemmer dit brugernavn eller kode.
1. Gå til mitunilogin.dk
2. Under ’Andre muligheder’ skal du vælge: 'Jeg kender ikke mit
brugernavn'
3. Du møder herefter en side, der informerer om dine muligheder.
Vælg 'Brug NemID'
4. Du skal nu anvende dit NemID til at logge på
5. Du vil få udleveret dit brugernavn. Skriv dit nye UNI-Login
brugernavn ned.
6. Du vil derefter få udleveret din adgangskode. Du kan vælge at
ændre din adgangskode. (lav en ny adgangskode, du kan huske).
7. Den nye kode virker med det samme

