Ferie og fri i Aula
Der er to måder du kan holde ferie på i Aula. Den ene måde er, hvis du selv melder fri. Det kunne fx være i
forbindelse med en familiebegivenhed eller en ekstra ferie. Den anden er når dit dagtilbud beder dig om at
tage stilling til om dit barn kommer i en ferieperiode – fx i sommerferien.

Hvis du skal melde fri eller ferie
Når dit barn skal holde fri, skal du fra Aula
Komme/gå ind på ”FRAVÆR”

Hvis dit dagtilbud tillader det, så er det her du melder dit barn syg, men det er også her du skal melde ind,
hvis dit barn holder fri i en kortere eller længere periode. For at gøre dette trykker du på ”OPRET”

Nu får du mulighed for at angive hvilken periode dit barn holder fri, og du kan også komme med en lille
besked om årsagen. Det selvfølgelig helt frivilligt, om man angiver årsag i noten. Hvis dit barn kun holder en
enkelt fridag, så skal ”FRA” og ”TIL” være samme dag. – Husk at trykke på ”GEM”

Hvor retter jeg eller sletter jeg ferien?
Når du har oprettet ferien eller fridagen, så laves der automatisk en
angivelse i kalenderen. Det er altså her du finder den ferie eller den fridag
du lige har oprettet.
Hvis ferien bliver aflyst, er det altså i kalenderen,
du skal slette den igen.

Når dit dagtilbud beder dig om at melde ferie
I forbindelse med de store ferier vil dagtilbuddene typisk bede dig om at melde ind om dit barn
kommer eller ej. Når det sker, så får du en notifikation om det i Aula og - hvis du har bedt om
det - også på din telefon.

Når du trykker på notifikationen, skal du svare på
om dit barn kommer eller ej. Hvis du har flere børn,
skal du svare for hvert barn for sig selv.
Hvis dit dagtilbud har bedt om, at du skal angive
tider, så skal du angive hvornår du forventer at dit
barn kommer og går i ferieperioden.
Husk ”GEM”

Hvad hvis ferien ændrer sig?
Hvis du har trykket forkert eller ønsker at ændre den ferie du har meldt ind til en ferieanmodning, så skal
du kontakte dit dagtilbud og meddele dem ændringen mundtligt eller skrive en besked i AULA.
Du kan i øjeblikket ikke foretage ændringer til en anmodning efter du har svaret.

