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Fredag den 13. marts 2021 

 

 

Statusmail fra KOMBIT 
 

Du finder denne og øvrige statusmails fra KOMBIT på følgende side på Aulainfo.dk 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/ 

 
Du modtager denne mail, fordi du hos KOMBIT og Netcompany er registreret som projektleder for 
Aula enten på skole- eller dagtilbudsområdet, eller du er oprettet som supportberettiget bruger.  
Hvis du har ændringer til projektleder-kontaktoplysninger, kan du sende dem til KOMBIT på 
aula@kombit.dk, mens ændringer til supportberettigede brugere skal meldes til Netcompany som 
et service request. 
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Aula generelt 
 
 
Bruger-accepttest af release 2.2 
Næste weekend bliver Aula opdateret med release 2.2, som indeholder ny funktionalitet til brug på 
bosteder og udvikling af Sikker Fildeling. 

Aula-projektet har i denne uge gennemført et par brugeraccepttests, hvor kommunale folk har 
testet funktionaliteten af release 2.2. Brugerne var positiv stemte overfor testkonceptet og de 
ændringer der introduceres i releasen. Testene gav et rigtig godt udbytte, og Aula-projektet fik 
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både en række gode input til justeringer af funktionaliteten og identificeret nogle mindre fejl, som vil 
blive rettet. Stor tak til deltagerne for at bidrage.  

 

Udmelding om udfasning af SkoleIntraarkivet 
På mandag den 15. marts 2021 vil kommunernes Aula-systemansvarlige for skoleområdet 
modtage en mail vedrørende udfasningen af SkoleIntra-arkivet i Aula. Husk derfor at opdatere, 
hvis der er ny systemansvarlige på skoleområdet.  

 

Indmelding af kommunale supportansvarlige for dagtilbudsområdet 
Efterhånden som dagtilbud har taget Aula i brug er vi klar over at mange af jer, der har været 
kommunale projektledere for den del, er ved at forlade projektet. Det er vigtigt, at KOMBIT får at 
vide, hvis der sker skift i bemandingen i kommunen, så Aula-projektet ved, hvem der skal 
kontaktes, og hvem der skal modtage og kan fordele information vedrørende Aula. Derfor har Aula 
i dag udsendt et spørgeskema, hvor I kan angive, hvis der er en ny systemansvarlig for Aula på 
dagtilbudsområdet. Skemaet er sendt direkte til projektlederne for dagtilbudsområdet, men kan 
også findes her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=HARRCNHNS29P 

Husk at koordinere internt i kommunen, så vi kun modtager et svar pr. kommune.  

Skemaet er åbent resten af marts 2021. Hvis der sker skifte i bemandingen senere, eller der sker 
skift i bemandingen på skoleområdet, skal I som altid skrive det til aula@kombit.dk 

 

Webinar vedrørende den kommunale supportorganisation 
I denne uge er der blevet udsendt invitationer til et webinar på torsdag den 18. marts 2021. 
Webinaret har til formål at inspirere og videndele omkring opbygningen af den kommunale 
supportorganisation. Det er KOMBIT, der afholder webinaret, hvor også repræsentanter fra 
Mariagerfjord og Svendborg Kommune vil fortælle om deres erfaringer. Netcompany deltager altså 
ikke på mødet. Invitationen til webinaret er sendt til alle projektledere og systemansvarlige i 
kommunerne.  

 

Viden og materialer 
 

Hvis du ligger inde med materiale – eller andet som du mener kan skabe værdi hos andre – må du 
meget gerne skrive til aula@kombit.dk. Det er helt ok, at materialet måske ikke er helt finpudset eller 
kun må distribueres med bestemte forbehold. 

KOMBIT og Aula-teamet vil også gerne høre fra dig, hvis du savner noget i statusmailen – er der 
noget vi skal gøre mere af eller mindre af? Send gerne dit input til aula@kombit.dk, så vi sammen 
sikrer, at statusmailen hele tiden er relevant og læsbar.  
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