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Når du skal dokumentere hverdagens 
aktiviteter i Aula

Anbefaling
Prioritér mængden 
af opslag, beskeder 
og beskrivelser, så 
forældrene kan 
følge med.

Længere 
beskrivelser Brug opslag, når du skal kommunikere ud til en større gruppe fx længere, pædagogiske 

beskrivelser af aktiviteter og temaer til alle forældre på en stue.

Kortere 
beskrivelser

Brug beskeder, når du skal sende dokumentation til én eller få personer.

Brug galleriet til illustration og kortere beskrivelser af aktiviteter og temaer, som I 
arbejder med den pågældende dag/uge/periode.
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Sådan bruger du opslag Tip
Brug clipsen på 
tastaturet, hvis 
du vil vedhæfte 
en fil til dit opslag

Modtagerne af dit 
opslag.

Skriv i overskriften, 
hvad læseren kan 
forvente.

Skriv din længere 
beskrivelse her, fx et 
nyhedsbrev eller en 
aktivitetsbeskrivelse.

Vi anbefaler ikke, at du 
tillader kommentarer 
til dine opslag.

Brug opslag, når du vil 
lave længere 
beskrivelser af 
pædagogisk praksis.

Brug for mere hjælp?

Se videoguide om opslag eller scan QR-koden

https://www.video.kk.dk/secret/64640818/7c48c2aea076403680ef5f27029e169f
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Sådan bruger du beskeder

Tip
Brug clipsen på 
tastaturet, hvis 
du vil vedhæfte 
en fil til dit opslag

Skriv din beskrivelse her, fx en 
besked til forældre under 
indkøring eller et billede af en 
særlig stund, som du ønsker at 
dele med én eller få forældre

Modtagerne af dit opslag

Skriv i overskriften, hvad 
læseren kan forvente

Brug beskeder, når du vil lave 
kortere beskrivelser af 
pædagogisk praksis målrettet 
én eller få modtagere.

Brug for mere hjælp?

Se videoguide om beskeder eller scan QR-koden

https://www.video.kk.dk/secret/64638146/c3d656ea9a228e12ad09912a6d768f57
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Sådan bruger du galleriet #1 Anbefaling
Skriv årstal i titlen, 
når du opretter et 
album.

Brug album i galleriet 
til at lave løbende, 
kortere 
dokumentation af 
hverdagens aktiviteter 
med billeder, video 
eller lydfiler.

Opret album til 
tværgående 
børnegrupper, fx 
skolegruppe eller 
sanggruppe

Opret et album til hver Opret evt. album til 
måned pr. stue, så særlige begivenheder
forældre har mulighed 
for at følge med

Brug for mere hjælp?

Se videoguide om galleriet eller scan QR-koden

https://www.video.kk.dk/secret/64638146/c3d656ea9a228e12ad09912a6d768f57
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Sådan bruger du galleriet #2
Anbefaling
Skriv max 50 ord 
i din beskrivelse. 
Hvis du skriver 
mere, vises det 
ikke på mobile 
enheder

Brug beskrivelser til at 
lave dokumentation af 
hverdagens aktiviteter.

Markér, om du tilføjer et 
portrætbillede eller et 
situationsbillede.

Tag børn og 
medarbejdere på et 
portrætbillede. 

Skriv en sigende titel.

Lav en beskrivelse, der 
fortæller om aktiviteten, 
som du vil dokumentere.

Brug for mere hjælp?

Se videoguide om billeder i appen eller scan QR-koden

https://www.video.kk.dk/secret/64813221/0f8d3559122d7cf956f3b42ca3a3b0c7
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Eksempel på dokumentation af hverdagen

Tryk på ”Vis info” for at få vist følgende 
informationer:

• Den, der har uploadet mediet
(billede, video eller lydfil)

• Mediets beskrivelse

• Mediets titel

• Evt. hvem, der er tagget på mediet

Anbefaling
Brug situations-
billeder, når du skal 
dokumentere 
hverdagen i galleriet.
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Overvejelser om dokumentation i Aula

Hvordan og hvor tit skal der dokumenteres? 
- Lav klare aftaler med hinanden og forældrene

Hvordan sikrer I tilstrækkelig tid til at tagge billeder med børn og 
medarbejdere? – Alle portrætbilleder skal tagges korrekt

Hvordan vedligeholder i galleriet?
– Lav fx klare aftaler om, hvor længe skal billederne ligge i galleriet

Hvem opretter album i galleriet? 
– Du kan kun redigere og slette album, du selv har oprettet.

Brug for mere hjælp til Aula?

Find videoguides om Aula her eller scan QR-koden

https://www.video.kk.dk/secret/64813221/0f8d3559122d7cf956f3b42ca3a3b0c7
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