
EKSEMPEL PÅ DIGITALE PLATFORME TIL 

FORÆLDREKOMMUNIKATION FOR BUF SKOLE 
 

 

Aula er den nye kommunikationsplatform for fritidsinstitutioner, forældre og 

skoler i Københavns Kommune og dermed også på BUF Skole.  

Idet vi overgår til et nyt system, er der mulighed for en ny start for det digitale 

samarbejde mellem skole og hjem.  

Følgende anvendelse af platformene er vedtaget i skolebestyrelsen d. 1. april 2019 

 

Aula 

I Aula kommunikerer vi mellem hjem og skole. Som forælder finder du: 

 

Beskeder 

Beskeder i Aula er personlige og forældre logger på med deres UNI-Login, som er 

fortroligt. 

Du kan både skrive til en enkelt person eller en gruppe af modtagere.  

Som forælder kan man forvente, at medarbejdere svarer på beskeder indenfor 2 

arbejdsdage. 

Eksempler på beskeder: 

Beskeder med behov for dialog, kort relevant besked, indhold af personfølsom 

karakter. 

 

Kalender 

Formålet med kalenderen er, at forældre får et samlet overblik over skema og 

aktiviteter, der vedrører deres barn.  

Eksempler på aktiviteter: 

Ture, booke tid til skole/hjemsamtaler, forældremøder, særlige uger. 

 

Opslag 

Formålet med opslag er at kommunikere bredt ud til en større gruppe af 

modtagere. Her kan ledelse og medarbejdere oprette opslag, der vedrører 

klassen, årgangen eller hele skolen. 

Det er information, der ikke kræver dialog. 



  
 

Eksempler på opslag: 

Påmindelse til alle forældre og elever om skolens sneregler, information om 

gallafest i udskolingen (som også er oprettet i kalenderen). 

 

Ugeplaner 

Formålet med ugeplanen er, at elever og forældre kan orientere sig om lektier og 

andre særlige aktiviteter i skoleugen. 

Ugeplanen er kort og overskuelig og gøres synlig hver fredag inden kl. 16. 

Er der vigtige ændringer i planenerne kommunikeres dette ud i en besked. 

Eksempler på indhold: 

Ture, særlige begivenheder og evt. lektier. 

 

Meebook 

I Meebook laves der årsplaner (for alle fag), elevplaner (i de relevante fag) og 

UPV (for 8.-9. klasse). 

Elevplanen udkommer i de fag og på de årgange, som Undervisningsministeriet 

stiller krav om.  

Som forældre og elever kan I forvente, at elevplanen ligger klar inden 

skole/hjemsamtalen.  

 

Office365 

I O365 har alle elever adgang via deres UNI-Login.  

Alle elever i Københavns kommune har desuden mulighed for at hente Office-

pakken ned på op til 5 enheder.  

I O365 kan eleverne gemme deres filer og samarbejde med hinanden og med 

lærerne.  

 


