Vejen KOMMUNI
Dagtilbud & Skot<

Forældrevejledning:
UNI-login til Aula
Forat komme påAula skal du haveet UNI-Login.Formåletmed UNI-Logintil forældreer at give forældre
adgangtil forskellige informationeromkringbørnenesskolegang. Et UNI-Loginkanf.eks. give adgangtil
Aula, MinUddannelseog andre systemer, som anvendes i Vejen Kommune.

SådanfårduetUNI-Login:
Du skat gå ind på en side som bruger UNI-Loginf.eks. www.aula.dk
Klik på Forælder
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For at logge ud, skal
du lukke browaeren.
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Vælg"Logpå med NemlD"
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Glemt brugernavn eller
adgangskode?
Fe dit UNI*Login sådan:
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Log på med NemID
Log på med dit personlige NemlD:
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Notérdit brugernavn og vælgen ny adgangskode:
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Du har nu oprettet et UNI-Loginog kan logge på med dit
brugernavn og adgangskode, påtjenester som kræver
UNI-Login.
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Hvis du efterfølgende glemmer dit brugernavn eller dit password, skal du blot gentage trinene fra denne
vejledning.

Hardu spørgsmålvedrørendeoprettelse afUNI-Logintil forældre,såtagevenligst kontakttil
administrationen på dit barns skole.

Undgå notifikationer på mobilen fra Aula og få kun besked på mail efter eget valg.
4) SvarNej til Tillad notifikationer på
mobil enheder.

l) Tryk påde 3 linjer der

SvarJa til Tillad notifikationerpå EMAIL
Har kan man også vælgeom der skal

er øverst til venstre på
telefonen eller iPad.

2) Trykderefter påjeres
profil i bunden-

komme mail hvergang, eller om man kun
ønsker det en gang om dagen på et
tidspunkt efter eget valg

5

NOTIFIKATIONER

^ Rediger

SÅDANFÅRDU NOTIFIKATIONER

KMD EDUCA
Q PÅMOBILEENHEDER

PROFIL

Tillad notifikationer

Nej
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3) Findindstillingerog
tryk på
Notifikationsindstillinger.

INDSTILLINGFP

Tillad notifikationer

Ja

Med det samme

Nej

En gang om dagen
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Alle dage
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