
 

D. 29. april 2021 

 

Kære forælder  
D. 26. maj 2021 tager Københavns Kommune Aula i brug 
som kommunikationsplatform i de selvejende institutioner, der har tilsluttet sig 
Aula. For de institutioner der har anvendt KbhBarn er det samtidig et farvel 
til dette.   
 
Det betyder, at digital kommunikation mellem dig som forælder og daginstitution 
fra og med maj 2021 vil foregå i Aula 
I Københavns Kommune ønsker vi, at Aula er en platform, som alle forældre kan og 
vil anvende. Vi vil kommunikere kort og præcist om det, der er vigtigt at vide om dit 
barns hverdag i institutionen. Aula kommer også til at betyde, at det er muligt at 
sende personfølsomme oplysninger sikkert mellem hjem og institution. 
 
Kom på Aula via app fra d. 26. maj. 

1. Gå til App Store eller Google Play på mobil eller tablet  
2. Hent den blå app ”Aula til forældre og elever”  
3. Log ind med dit NemID og aktiver login med fingeraftryk 

for let adgang 
4. Du bliver nu bedt om at udfylde kontaktoplysninger, samtykker mv. 

 
Nye systemer kræver tilvænning, og selvom Aula er mere enkelt og intuitivt at 
bruge, vil der komme små bump på vejen i opstarten. Dem skal vi hjælpe hinanden 
igennem, og vi appellerer til ekstra tålmodighed i den første tid i Aula. 
 
Har du også et barn i kommunal dagpleje? 
Den kommunale dagpleje overgår til Aula til august. Hvis du har spørgsmål til dette, 
så henvend dig til dit barns dagpleje. 
 
Er du allerede på Aula?  
Hvis du har et barn, der går i folkeskole, på KKFO eller fritidscenter, så bruger du 
måske allerede Aula og du behøver derfor ikke at gøre noget. Fra den 26. maj vil dit 
barn i daginstitution også fremgå i Aula.  
 
Har du brug for hjælp til Aula? 
Hvis du har brug for hjælp til at komme på Aula, så skal du henvende dig til dit barns 
institution. 
 
God fornøjelse med Aula! 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

 

 


