
SkoleIntra zostanie zastąpiona nowym systemem 
 
 
Szanowni Rodzice 
 
Po feriach jesiennych system SkoleIntra zostanie zastąpiony nowym systemem AULA.  
 
W jaki sposób i kiedy? 
Po 18. października rodzice są proszeni o logowanie się na www.Aula.dk zamiast do 
dotychczasowego systemu SkoleIntra. AULA to nowy system cyfrowy przeznaczony do 
dialogu i współpracy ze szkołą, który zostanie wprowadzony na terenie całej Danii. 
 
AULA będzie wyglądała inaczej niż SkoleIntra. Aby zapoznać się z systemem AULA 
polecamy obejrzenie filmiku wprowadzającego (Przejdź do filmu). Dostępne są również 
wielojęzyczne instrukcje dla rodziców (Przejdź do instrukcji) 
 
Podczas pierwszego otworzenia AULI zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na 
różne zagadnienia, np. czy zdjęcia dziecka mogą być udostępniane w systemie AULA 
(dowiedz się więcej o wymaganych zgodach). 
 
AULA jest prawie tak nowa dla personelu szkoły i SFO, jak i dla Państwa. Od jakiegoś czasu 
mieliśmy okazję zapoznać się z niektórymi częściami AULI, ale wciąż jesteśmy w trakcie 
poznawania systemu. Dokładamy do tego wszelkich starań, ale jesteśmy również 
przekonani, że korzystanie z AULI jest czymś, czego musimy nauczyć się razem! 
 
AULA jest dostępna również jako aplikacja mobilna 
Aplikację można pobrać na Google Play lub w APP Store. (Dowiedz się więcej o aplikacji) 
 
Zachowaj wiadomości i inne dane z systemu SkoleIntra 
W przypadku potrzeby zachowania pewnych danych z systemu SkoleIntra do przyszłego 
użytku, należy zapisać je na własnym komputerze. 
 
Załóż Uni-login do systemu AULA 
Aby otrzymać dostęp do systemu AULA, należy założyć Uni-login, składający się z nazwy 
użytkownika i hasła, które należy wpisać przy każdym logowaniu. Ten sam login można 
wykorzystać przy logowaniu do systemu Meebook. Zobacz, w jaki sposób założyć  Uni-
login (Przejdź do instrukcji dostępnej w różnych wersjach językowych) 
 
Jeśli potrzebujesz pomocy 
W przypadku problemów z zalogowaniem się do systemu, możesz zwrócić się do 
sekretariatu szkoły w godzinach otwarcia, bądź zadzwonić na Linię Kontaktową ds. 
Cyfryzacji pod numer telefonu: 70 20 00 00 
Poniedziałek-czwartek: 15.00-20.00 
Piątek:       14.00-16.00 
Niedziela:      16.00-20.00 
Podczas wakacji i ferii:  od godz. 8.00 w dni powszednie 
 
Więcej informacji o systemie AULA znajdziesz na stronie internetowej (Przejdź do 
Aulainfo.dk) 
 
Z poważaniem, 
Wydział Oświaty, Gmina Silkeborg 


