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Release 1.1.2 – 18-07-2019
ID Titel Kort forklaring

AULA-15365 Kontaktlister Mulighed for at få vist profilbilleder, navne, fødselsdage og kontaktinformationer for 
deltagerne fordelt på profiltyper. Visningen styres ift. afgivne samtykker.  (I første omgang 
kun i browserløsningen).

AULA-16813 Portrætmedier Portrætmedier ændres i brugergrænselfladen til at hedde portrætbillede, da brugerne ikke 
forstår begrebet medier, og så det passer til de korte samtykkeerklæringer. 

AULA-14902 Berigelse af unigrupper Sikre at alle elevens kontaktpersoner (ud over forældre) tilføjes klasser, hold og SFO. Når de 
modtages fra KMD Elev eller TEA er der kun børn og medarbejdere i grupperne. 

AULA-14902 Ensartet dropdown ved grupper Ensrettet design ift. at folde grupper ud i både Opslag, Begivenheder, Galleri og Sikre 
dokumenter. Først foldes gruppen ud i profiltyper (forældre, børn mv.) og derefter kan den 
enkelte profiltype foldes ud så man ser de enkelte medlemmer.

AULA-14906 Håndtering af kommunale institutioner med forvaltningsbrugere Håndtering af kommunale ”institutioner” med forvaltningsmedarbejdere som fx PPR, SSP, 
teknisk servicepersonale og konsulenter. 

AULA-15366 Stamkort Lister over samtykker, supplerende stamdata  og tilladelser fordelt på grupper (fx klasser).

AULA-16199 Bedre håndtering af fødselsdage Sikring af at samme fødselsdag bliver vist mere end én gang på forsiden og i kalenderen. 
Der vises kun fødselsdage fra fra brugere i samme hovedgruppe (klasse).

AULA-15367 Følsom besked Ændring af design mellem almindelige beskeder og beskeder med følsomt indhold.

AULA-19217 Ændringer til beskedmodulet – bedre overblik for medarbejdere 
(del 1)

Bedre overblik for medarbejderne. Der vises flere beskeder på både web og i appen. Navn 
på fællespostkasser fremhæves. Tydeliggøres at en besked er ny (og ulæst). 

AULA-16200 Håndtering af aliasser ifm. navne- og adressebeskyttelse Aula viser allerede aliasser på brugere, når disse er indtastet i de brugeradministrative 
systemer. Med denne ændring kan Medarbejdere (ledere, ledelse, lærere, pædagoger og 
administratorer) se at en bruger anvender alias. Øvrige brugere kan fortsat blot se aliasset.

AULA-15586 Overblik over indberettede fejl for supportberettigede brugere De supportberettigede brugere vil kunne se en liste over allerede indberettede fejl. 



Release 1.1.3 – 12-09-2019

ID Titel Kort forklaring
AULA-8508 Tværinstitutionelle grupper Mulighed for oprettelse af grupper på tværs af 

institutioner inden for samme kommune.

AULA-14897 Skolens/institutionens kalender Mulighed for at angive på en begivenhed at den skal 
tilknyttes skolens/institutionens kalender. Kalenderen er 
kun synlig på medarbejder inden for samme institution. 
(I første omgang kun i browserløsningen).

AULA-15369 Bedre håndtering af  
fællespostkasser (første del)

Fællespostkasser vil kun kunne ses inden for egen 
institution.

Bemærk: I release 1.1.3 er der ud over ovennævnte 
funktionalitet afsat tid til kvalitetssikring og håndtering af 
de vigtigste input fra piloterne.



Release 1.1.4 – 11-10-2019

ID Titel Kort forklaring
AULA-15804 IdP på App Give medarbejdere mulighed for login med lokal IdP

eller Contexthandleren på appen.

Bemærk: I release 1.1.4 er der ud over ovennævnte 
funktionalitet primært afsat tid til kvalitetssikring og 
håndtering af de vigtigste input fra piloterne inden go live 
på alle skoler i uge 43. Overskydende kapacitet bruges til 
udvikling af funktionalitet til efterfølgende releases. 



Release 1.1.5 – 08-11-2019

ID Titel Kort forklaring
AULA-17923 Komme/Gå-forbedringer Medarbejdere får et menupunkt hvorfra de får adgang til 

komme/gå oplysninger. 

Komme/gå tavlen opdateres med bedre muligheder for 
filtere samt større valgfrihed i forhold til hvilke 
menupunkter, der skal vises f.eks. om Meld ferie eller 
Meld syg kun skal vises for forældrene og ikke på 
tavlen. 
Herudover bliver det muligt for forældre at angive 
selvbestemmer og gå selv hjem tider.

Bemærk: I release 1.1.5 er der ud over ovennævnte 
funktionalitet afsat tid til support efter go live på alle skoler 
og SFOer. Overskydende kapacitet bruges til udvikling af 
funktionalitet til efterfølgende releases. 
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