
 

 

 

    Mølholm Skole 8. oktober 2019. 

Kære forældre på Mølholm Skole    

 

AULA 

Mandag i uge 43 overgår vi til AULA. Det betyder, at skoleintra ikke længere vil være tilgængelig 

og at kontakten mellem skole og hjem skal foregå via Aula. 

Det tager altid noget tid før vi har vænnet os til et nyt system, og vi håber, at I vil have tålmodighed 

med implementering af det nye system.  

  

Onsdag den 23/10 inviterer vi til Aula-café for de af jer, der har brug for hjælp til Aula.  

Mellem kl. 16.00 og 17.00 sidder vi klar til at hjælpe i Auditoriet i fagfløjen.   

  

Da der er rygter om, at Aula er udskudt til senere opstart end uge 43 - 2019, vil vi orientere jer om, 

at dette ikke er tilfældet i Vejle Kommune. Enkelte kommuner har valgt at udskyde Aula, men ikke 

Vejle kommune. 

 

Aula kan af jer forældre tages i brug fra mandag i uge 43. Fra den 21. oktober 2019 er Aula 

kommunikationsværktøjet mellem skole og hjem.  
 

For at kunne tilgå Aula skal I have et Uni-login. Vi har løbende sendt diverse vejledninger ud, som I 

kan læne jer op af.  

 

Der er udviklet apps til Aula. Disse kan hentes i google-play eller app-store. Vær opmærksom på, at 

der er en app til forældre/elever og en til medarbejdere. I skal vælge den for forældre/elever. Vær 

også opmærksom på, at Aula understøttes af Andriod 7.0 eller iOS11.0 eller nyere. 

 

Ved at klikke på nedenstående link, kan I læse mere om Aula. 

https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/ 

 

I kommer til at kunne tilgå Aula via skolens nye hjemmeside. Se mere her  

 

Skolen vedhæfter ligeledes en oversigt over mailadresser til de enkelte klasser. Det skal I bruge ved 

sygdom, fravær og andre beskeder til klassens lærere/pædagoger. Sygemeldinger mv. må derfor 

ikke foregå via SMS, men skal ske via Aula. 

   

Har I spørgsmål, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os.  

 

 

Venlig hilsen 

Peter Nødskov 

Konstitueret skoleleder  
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