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Høring vedr. retningslinjer for anvendelse af Aula  
 

1. 

Skolebestyrelsen støtter forslaget om at ændre styrelsesvedtægten for skolevæsenet på Frederiksberg 

således ændringen understøtter det fremadrettede virke man ønsker for den valgte digitale 

samarbejdsplatform. 

Dog mener vi, at ændringen kan opfattes for snævert i forhold til hvad den digitale samarbejdsplatform 

skal kunne med sætningen ”anvendes især til information og kommunikation om kommende 

arrangementer og tiltag. ” – ved at formulere sig således kan det opfattes at Aula kun må benyttes til det 

omtalte.  

Vi mener ikke at budskabet kommer klart ud med baggrund i fremsendte Retningslinjer for anvendelse af 

Aula”; at Aula skal benyttes til nødvendig kommunikation og information (uanset niveau og relation). Det 

er en uklar formulering og vi opfordre til at der er en bedre sammenhæng med det man ønsker opnået 

med informationsbehov, relevans samt ”den gode tone” ved brug af Aula.  

 

2. 

Ingen kommentar 

 

3. 

Øvrige forhold som vi i skolebestyrelsen mener skal tænkes i rammesætningen vedrørende brugen af 

Aula: 

 

1. Hverken i fremsendte eller via linket www.aulainfo.dk er det ikke nævnt om Frederiksbergs 

klubtilbud bliver en del af Aula? Hos Klub Norden ved Søndermarkskolen benyttes Tabulex. Dette 

udfases hos SFO’en – vil det også være tilfældet for Klub Norden?  

 

2. Det er en større implementering af et nyt system som skal udrulles både på Søndermarkskolen og 

på Frederiksberg generelt og i denne forbindelse beder vi skoleforvaltningen om at der er taget 

højde for følgende: 
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a. Skolens ledelse får stillet de nødvendige ressourcer til rådighed for at implementeringen 

bliver vellykket således skolens ledelse og medarbejder ikke skal står som ansvarlig for 

dette  

b. Implementeringen må ikke tage hverken tid eller ressourcer fra den daglige drift 

c. Skoleforvaltningen (om muligt i samarbejde med skolerne) sørger for uddannelse af de 

interessenter, som skal bruge systemet 

d. At der ikke benyttes vikartimer ved oplæring/uddannelse af lærere og pædagoger 

e. Der uddannes lokalt på de enkelte skoler 

f. Der tilknyttes en ekstern sparringspartner over længere tid som er uddannet/har erfaring 

med kommunikation og markedsføring (ressourcer dertil må finansieres via projektet) , 

som kan hjælpe med at få opbygget Søndermarksskolens kommunikations hierarki i Aula 

samt at indgå i dialog med skolens medarbejdere og forældreråd/forældre omkring hvad 

og hvordan der skal kommunikes. Vedkommende kan bruges på tværs af skolerne og 

derved bidrage til vidensdeling og til den fælles samlede tilgang til anvendelse af Aula. 

 

3. Skolebestyrelsen har rådført sig med skolens forældreråd og det meddeles om at det er positiv at 

der nu skal fokuseres mere på personlig kontakt ift. skole-hjem sammenarbejdet.  

 

4. Høringssvaret forholder sig helt overordnet til retningslinjerne for brugen af Aula. 

Skolebestyrelsen ønsker at få oplyst om der vil blive stillet yderligere krav til skolerne på 

Frederiksberg i forbindelse med brugen af Aula? 

 

Endvidere beder skolebestyrelsen endnu engang om, at der stilles en længere deadline på høringssvar. 

 

Med venlig hilsen  

Søndermarkskolens skolebestyrelse i samråd med skolens forældreråd 

 


