Forbedringer til komme/gå og ferieanmodninger i release 2.1
Release 2.1 af Aula er planlagt til december 2020 og vil indeholde en række forbedringer, som skal hjælpe både dagtilbud
og skoler i hverdagen. Forbedringer er primært lavet på baggrund af ønsker, som brugere og kommuner har meldt ind.
Ønskerne er blevet kvalificeret på en række workshops med en række kommuner, hvor både ledere, pædagoger og
administrativt personale har deltaget. Det har ikke været muligt at få alle de ønskede ændringer med i release 2.1, og der vil
derfor også efterfølgende live arbejdet videre med at optimere komme/gå-funktionaliteten.
I dette dokument beskrives de forbedringer, der kommer til Aulas komme/gå-funktionalitet samt funktionalitet relateret til
ferieanmodninger i release 2.1.

Det skal bemærkes, at de indsatte skærmbilleder er udkast, og at de endelige versioner derfor kan komme til at se
anderledes ud.
Dokumentet er senest rettet den 1. oktober 2020
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Forbedringer til aktivitetslisten

Aula-projektet har med hjælp fra brugere analyseret, hvilke forbedringer der vil hjælpe brugerne i hverdagen. En af disse
forbedringer er et bedre overblik i aktivitetslisten.
I release 2.1 kommer der derfor et nyt design til aktivitetslisten, som skal give medarbejderen et bedre overblik og bedre
muligheder for filtrering. Som det ses af nedenstående billede fremgår det enkelte barn kun en gang i listen og der er brugt
tydeligere farver til at markere, hvilken type status barnet har. Læs yderligere om status, visning af næste aktivitet samt
filtreringsmuligheder i det følgende.

2

Status og filtrering af status

Analysen af behov til aktivitetslisten viser, at den enkelte status skal være nemmere at forstå, og at medarbejderen skal
kunne filtrere status, for at få et hurtigt overblik fx over hvem der er kommet.
Derfor er der nu ryddet op i status, så det fx bliver tydeligt om barnet ikke er kommet endnu eller om det har været der,
men er gået hjem. I den nuværende løsning hedder det bare “Ikke tilstede”. Brugeren kan desuden filtrere om
vedkommende ønsker at se alle børn, der har en specifik status. Brugeren kan også vælge at se flere forskellige statusser på
en gang ved at vælge de statusser vedkommende finder relevant. Status er fordelt således:
Til stede
o Kommet
o På boldbanen (eksempel på en fysisk placering, hvis det anvendes i institutionen)
o Sover
Ude af huset
o På tur
o Til fritidsaktivitet
Ikke til stede
o Ikke kommet
o Gået
Fravær
o Ferie/fri
o Syg
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Næste aktivitet
I release 2.1 kommer der forbedringer til “Næste aktivitet”, som nu rummer alle barnets aktiviteter i løbet af en dag. I
oversigten over barnets aktiviteter vises som udgangspunkt den seneste aktivitet på barnet (fx at barnet er kommet), samt
den næste aktivitet der skal ske for barnet (fx hentes kl 15:15).Den næste aktivitet er fremhævet, så det er tydeligt, hvad
det næste er der skal ske.
Der mulighed for at folde aktiviterne ud, så brugeren kan se alle barnets aktiviteter i løbet af dagen – både dem der er sket,
og dem som skal ske senere på dagen. Det betyder, at barnet nu kun fremgår én gang af aktivitetslisten og ikke flere gange
(med flere rækker), som tilfældet er nu.
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Filtrering på afdeling og gruppe i aktivitetslisten

Det har været efterspurgt, at de valg brugeren foretager vedrørende Filtrering på gruppe og afdeling gemmes.
Det er i dag muligt at vælge, hvilken afdeling og gruppe, brugeren ønsker at aktivitetslisten skal gælde for. Dette valg bliver
fremover gemt, så brugeren ikke skal starte med fx at vælge ‘Grøn stue’ hver gang brugeren klikker ind på aktivitetslisten.
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Tydligere farvemarkeringer

Brugerne har givet udtryk for, at farverne har været svære
at skelne.
Derfor indføres der nu tydeligere farvemarkeringer for at
indikere om et barn er til stede, ikke til stede (men burde
komme), fraværende eller er gået hjem, så man hurtigere
kan danne sig et overblik over børnene/det enkelte barn.

Udseende i App’en

App’en opdateres, så den afspejler webversionen i mulig
filtrering, farver mv.
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Ændring af status for et eller flere børn

Brugerne har efterspurgt en mere nem og overskuelig måde at ændre status for et eller flere børn. Med release 2.1
kommer der derfor nogle designmæssige ændringer, som forbedrer brugervenligheden, hvad angår muligheden for at
ændre status for et eller flere børn i aktivitetslisten. Desuden sikres det, at brugeren kan ændre de samme informationer og
statusser på barnet i aktivitetslisten, som brugeren kan på komme/gå-skærmen. Det er altså ikke længere nødvendigt at gå
over til komme/gå-skærmen for at skifte fysisk placering, registrere sovetider eller registrere, at det er farmor, der kommer
og henter og ikke mor.

Redigering af ét barn
•
•
•
•

Appversion
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Tjek ind/Tjek ud
Angivelse af placering/ude huset
Tilføje/redigere sovetid
Registrering af fravær

Redigering af flere børn
•
•
•
•

Appversion
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Tjek ind/Tjek ud
Angivelse af placering/ude huset
Tilføje/redigere sovetid
Registrering af fravær

Eksporter komme/gå data
Med release 2.1 bliver det muligt, som administrativ medarbejder, at hente data fra Aula om, hvilke børn der forventes at
komme i institutionen i en given fremtidig periode. Denne data kan fx bruges i institutionens planlægning – fx til
vagtplanlægning, belægningsplanlægning mv. Der kan også hentes data ud om faktisk fremmøde tilbage i tid.

Data kan hentes for alle børn, for en gruppe eller for et enkelt barn. Administratoren vælger selv, om data skal være
anonymiseret eller ej. Data eksporteres som en CSV-fil, som man efterfølgende kan arbejde videre med i MS Excel eller
lignende program.

Følgende data kan hentes:
•

Dato

•

Unilogin

•

Fornavn

•

Efternavn

•

Hovedgruppe

•

Forventet komme tid

tt:mm

•

Forventet gå tid

tt:mm

•

Kom

tt:mm

•

Gik

tt:mm

•

Syg

ja/nej

•

Ferie/fri

ja/nej

dd-mm-åååå
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Forbedringer til ferieanmodningerne
Analyserne har vist, at det er svært for forældrene at gennemskue om de ved svar på en ferieanmodning skal angive,
hvornår barnet er til stede eller holder ferie. Herudover er der blevet efterspurgt yderligere muligheder, når man laver en
ferieanmodning samt bedre overblik, som man kan benytte i planlægningen af ferie.

Mere information i ferieanmodningen

Med release 2.1 indføres derfor en række forbedringer til Ferieanmodninger. Medarbejderne får mulighed for at bede
forældrene om mere information i ferieanmodningen og skrive en note, der skal ledsage ferieanmodningen.

Forbedringer
•
•
•
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Flere valg ift. målgruppe
Anmod om komme/gå tid i
ferieperioden
Skriv en note

Bedre overblik og mulighed for at rykke forældre for svar

Mulighed for på en nem og
brugervenlig måde, at sende en
besked til forældre, der endnu ikke har
svaret.

Filtrering på afdeling og gruppe

Bedre overblik over, hvem der har
svaret/ikke svaret, og hvad der er svaret.
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Forældrene ved præcis hvad de svarer på

Forældre skal både angive om barnet
kommer og ikke kommer. Dette er
indført for at gøre det tydeligere,
hvad man svarer på.

Hvis medarbejderen har bedt om
komme/gå-tider i ferien bliver det
obligatorisk for forældrene at angive
komme/gå tider.
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Ændringsønsker under analyse
Arbejdet med at optimere komme/gå modulet pågår fortsat, og nedenstående ønsker er ved at blive analyseret, for at gøre
det muligt at vurdere om ændringerne skal gennemføres og i så fald hvornår. KOMBIT vurderer og analyserer ønskerne i
samarbejde med Aulas brugerpanel og Netcompany. Aula brugerpanel består af brugere af Aula herunder pædagoger,
administrativt personale, ledere og skolelærer. Brugerpanelet skal bidrage til at sikre, at løsningen understøtter brugerens
hverdag så godt som muligt. KOMBIT vil løbende informere om fremdrift og beslutninger i den ugentlige statusmail.

Der arbejdes pt. videre med følgende ønsker vedrørende komme/gå og ferieanmodninger i Aula:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilføjelse af dagsoverblik, ugeoverblik, og overblik over ferieanmodninger og fravær (frem i tiden) til aktivitetslisten
Flere komme/gå moduler pr. institution (fx et separat for hver afdeling).
Forældre skal have mulighed for at se og redigere ferie, ferieanmodninger og sygdom.
Ferieanmodninger skal flyttes fra kalenderen til komme/gå modulet.
Medarbejderne skal kunne udfylde ferieanmodning på vegne af forældrene.
Medarbejdere skal kunne udfylde og foretager ændringer af komme/gå indstillinger på et barn på vegne af
forældrene.
Sammenhæng mellem indmeldt ferie/sygdom -> komme/gå tider -> aktivitetsliste (dvs. redigeres der et sted, slår
det igennem de andre steder), så man ikke er i tvivl om hvad der er gældende.
Bedre statistikker i Aula, som skal supplere muligheden for eksport.
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