Besluttet i Aula kommunestyregruppe oktober 2020

Kommissorium for Aula Faggruppe
Faggruppen for Aula skal rådgive KOMBIT og KL om systemet Aula, og desuden rådgive KL om den bredere digitalisering på skole- og dagtilbudsområdet, med afsæt i gruppens viden om kommunernes varierende arbejdsgange
og praksis.
Aula Governance organisation
Governance-organisationen for Aula består primært af tre niveauer: Aula
Kommunestyregruppe, Aula Faggruppe og Aula Brugerpanel:
•

Aula Styregruppen træffer beslutninger om alle væsentlige forhold
mht. Aula. Beslutningerne skal ske indenfor rammerne af KOMBIT
og kommunernes tilslutningsaftale om Aula Aulas økonomiske rammer og kommunernes politiske forpligtelser, som er besluttet via KL.
De politiske forpligtelser omfatter navnlig forpligtelserne mht Brugerportalinitiativet fra Økonomiaftalen for 2015 samt KLs bestyrelses
beslutninger herom fra januar 2015.

•

Aula Faggruppe rådgiver både KOMBIT og KL. KOMBIT mhp. indstillinger til Styregruppen om Aulas strategi, udvikling og drift, og KL
mhp. KLs interessevaretagelse ift udvalgte emner i den bredere digitaliseringsdagsorden. Medlemmer af Faggruppen kan inviteres ad
hoc til dialog om systemdesign på linje med deltagere i Brugerpanelet.

•

Aula Brugerpanel er en pulje af enkeltpersoner, som KOMBIT involverer ad hoc til dialog om brugernes behov og arbejdsgange.
Dette mhp. detaljeret design af specifikke moduler mv. i Aula, og ved
behov, som eksperter på Faggruppemøder. Deltagerne er udvalgt
indenfor områder som fx dagtilbud, SFO og informationssikkerhed.

Hertil kommer dialog med og målinger blandt alle kommuner efter behov.
Dialog med omgivende interessenter og offentlige parter, som fx STIL vedr.
Unilogin, varetages af KL i samarbejde med KOMBIT.
Governance-organisationen er skitseret i figuren nedenfor:

Aula Faggruppe løser følgende opgaver:
Rådgivning af KOMBITs projektledelse
•

Rådgivning af KOMBITs projektledelse om strategiske forhold omkring Aula, mhp. projektledelsens indstilling om strategiske forhold til
den kommunale Styregruppe, herunder fx den overordnede strategi
for systemet Aula, strategier for specifikke moduler mv. i Aula.

•

Rådgivning af KOMBITs projektledelse mht håndtering af mulige initiativer ift ny lovgivning, politisk efterspørgsel, statslige initiativer mv..

•

Rådgivning af KOMBITs projektledelse for Aula om prioritering imellem kommunale behov, mhp. KOMBIT projektledelsens indstilling af
prioritering til Aulas kommunale Styregruppe. Rådgivningen om prioritering omfatter nedenstående bullets, som munder ud i et roadmap
for Aulas udvikling, opsummeret efter hvert styregruppemøde. Roadmappet illustrerer i hvilken release, og hvilken rækkefølge, de prioriterede moduler mv. skal videreudvikles. Styregruppens prioriteringer
af roadmappets moduler sker pba. af beslutningsoplæg fra KOMBIT
med afsæt i Styregruppens strategi for Aula, Faggruppens rådgivning, omkostninger samt gennemførbarhed:
a) Prioritering af Aulas udvikling imellem opgaver Aula skal løse –
og ikke skal løse
b) Prioritering af Aulas udvikling imellem forskellige moduler i Aula
c) Prioritering af Aulas udvikling indenfor de enkelte moduler i Aula
d) Prioritering af Aulas driftsmæssige forhold imellem forskellige
driftsmæssige behov

•

Rådgivning af KOMBITs projektledelse for Aula om fælles kommunal
fortolkning af lovgivning, som er væsentlig for, at Aula for alle kommuner kan opfattes som et lovmedholdeligt system.

Rådgivningen sker indenfor de rammer, som er besluttet af Styregruppen som følger af kommunernes Tilslutningsaftalen for Aula med KOMBIT, herunder Aulas økonomi - eller som følger af kommunernes fælles forpligtelser
besluttet via KL, fx forpligtelserne mht Brugerportalinitiativet fra Økonomiaftalen for 2015 samt KLs bestyrelses beslutninger herom fra januar 2015 – eller andre aftaler for det samlede Skole- eller Dagtilbudsområde.
Samarbejde med Aula Brugerpaneler
•

Eksperter fra Brugerpaneler kan involveres som eksperter ifm Faggruppens drøftelser og rådgivning, herunder fx involvering af Brugerpanelet for Informationssikkerhed mht drøftelser af GDPR.

•

Medlemmer af Faggruppen kan ad hoc inviteres til dialog om systemdesign på linje med deltagere i Aula Brugerpanel.

Rådgivning af KOMBIT og KL
•

Rådgivning af KL og KOMBIT om håndtering af behov, som opstår i
forhold til Aula eller relaterede systemer, men som ikke ville kunne
løses indenfor Aulas opgavefelt eller økonomi.

Rådgivning af KLs fagkontor
•

Rådgivning af KLs fagkontor med hensyn til den praktiske implementering og brug af Aula på hele 0-18 års-området mhp. KLs dialog med omgivende interessenter og offentlige parter, som fx STIL
vedr. Unilogin.

•

Rådgivning af KLs fagkontor med hensyn til de strategiske perspektiver for den bredere digitalisering på Skole- og Dagtilbudsområdet.

Faggruppens medlemmer
I faggruppen deltager 12 kommunale repræsentanter med konkret kendskab
til Aula og relaterede systemer, heraf tre fagprofiler og tre ledere af institutioner fra henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet.
Desuden deltager to repræsentanter for KOMBITs projekt samt to repræsentanter for KLs fagkontor.
De kommunale medlemmer af Faggruppen skal besidde følgende kompetencer:
•

Skal besidde konkret viden fra et fagligt funderet brugerperspektiv
om Aula og relaterede systemer;

•

Skal konsultere brugere i egen organisation, bredt i kommunen samt
gerne i andre kommuner;

•

Skal repræsentere kommunernes fælles behov, og ikke blot egen
kommunes behov;

•

Skal afspejle bredden i kommunernes brug af Aula og skal derfor
omfatte kommuner af forskellig størrelse, med forskellig tilgang til systemet, fra forskellige dele af landet.

KL udpeger medlemmer af faggruppen for en to-årig periode, og gruppen
kan suppleres løbende.
Medlemmerne udpeges i kraft af deres personlige kompetencer og kan således ikke suppleres eller erstattes af andre medarbejdere fra kommunen.
Det er muligt at inddrage videnspersoner eller grupper ad hoc, såfremt et
emne kalder på særlig viden eller kompetencer.
Møderne ledes af KL - dog leder KOMBIT sine punkter på dagsordenen.
Mødefrekvens
Faggruppen mødes ordinært hvert kvartal. To årlige møder foregår fysisk,
mens øvrige møder afholdes digitalt.
Ultimo 2020 og primo 2021 mødes Faggruppen ekstraordinært hver måned
mhp. stillingtagen til presserende udviklingsbehov samt eventuelle ekstraordinære workshops mhp. revision af Aulas strategi.
Økonomi
KOMBIT refunderer rejseudgifter i forbindelse med faggruppens fysiske møder, men yder ikke honorar.
Formandsskab og sekretariat
KLs fagkontor har formandskab og er sekretariat for Aula Faggruppe, udformer og udsender dagsorden, leder faggruppens møder, samt udformer og
udsender referat. KOMBIT leder drøftelser af KOMBITs dagsordenspunkter.
KL og KOMBIT udarbejder faglige oplæg til Faggruppen med hensyn til Faggruppens opgaver.
Referater udsendes senest fem arbejdsdage efter mødets afholdelse og betragtes som godkendt, såfremt de ikke kommenteres skriftligt senest ti arbejdsdage efter udsendelsen.
Faggruppens medlemmer kan bestille, at projektet forbereder og udreder
punkter til orientering eller drøftelse eller beslutning i styregruppen.

