
Un nou sistem inlocuieste intranetul ”SkoleIntra” 

  

Dragi parinti 

Dupa vacanta de toamna nu vom mai folosi intranetul ”SkoleIntra”, ci noul sistem AULA. 

Cum si cand? 
Dupa 18 octombrie va trebui ca parinte sa te loghezi pe www.aula.dk in loc de”SkoleIntra”, pe 
care o cunosti astazi. AULA este un nou sistem digital, creat pentru dialogul si colaborarea cu 
scoala, care va fi folosit in toata Danemarca. 

Cand vei deschide AULA, va arata altfel decat ”SkoleIntra”. Cel mai usor mod in care te poti 
familiariza cu AULA este sa vizionezi acest video (Acceseaza Videoul) De asemenea poti gasi 
indrumarul pentru parinti in mai multe limbi (Acceseaza indrumarul) 

Prima oara cand vei folosi AULA, vei fi intrebat daca doresti sa iti dai consimtamantul pentru 
diverse lucruri, printre care daca permiti ca pe AULA sa apara poze in care este copilul tau 
(Citeste mai multe despre consimtamante).   

AULA este pentru anagajatii scolii si SFO aproape la fel de noua, cum este pentru voi. Am avut 
ocazia o perioada de timp sa incercam anumite parti din AULA, dar inca exersam. Facem toate 
eforturile, insa ne dam seama, ca AULA este ceva, ce vom invata sa folosim impreuna!  
 

AULA se gaseste si in forma de aplicatie pe mobil 
APP-ul poate fi descarcat pe Google Play sau APP Store. (Citeste mai multe despre APP) 

 

Salveaza mesajele si altceva, ce vrei sa pastrezi de pe ”SkoleIntra” 
Daca doresti sa salvezi ceva de pe SkoleIntra pentru mai tarziu, trebuie sa le salvezi pe 
propriul tau computer. 

 
Creaza un Uni-login pentru AULA 
Ca sa poti avea acces la AULA, trebuie sa creezi un Uni-login, care consta dintr-un nume de 
utilizator si o parola, pe care trebuie sa le folosesti, de fiecare data cand te loghezi. Acelasi 
Login trebuie folosit si atunci cand te loghezi pe Meebook. Vezi cum poti crea un Uni-login 
(Acceseaza indrumarul, care se gaseste in mai multe limbi) 

Asa poti sa primesti ajutor 
Daca intampini probleme cu accesul la AULA, te poti adresa birourilor scolii, cand acestea sunt 
deschise, sau poti suna la Hotline-ul digital, telefon: 70 20 00 00 
Luni-joi: orele  15.00-20.00  
Vineri:    orele 14.00-16.00 
Duminica:orele 16.00-20.00  
In vacante:  Incepand cu ora 8.00 in toate zilele de lucru 
 
Pe acest site gasesti mai multe informatii despre AULA(Acceseaza  Aulainfo.dk)   

Cu prietenie 
Departamentul scolilor, Comuna Silkeborg  


