Fredag den 20. marts 2020

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 via bestillingsblanketten på denne side.
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Aulaplaner er uændrede trods corona

Så blev det anden uge i coronaens skær. Ligesom de fleste andre i Danmark arbejder alle i Aulateamet hjemmefra, men planerne for både dagtilbudsimplementeringen og release 1.1.7 stadig
ligger fast. Derfor er det vigtigt, at alle fortsætter arbejdet – både i kommunerne og KOMBIT og
Netcompany.
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Aula kører stabilt men brugen kan påvirkes af UniLogin

Efter sidste uges problemer kører Aula nu stabilt og oplever gode svartider. Der er indsat ekstra
kapacitet og Aula-projektet overvåger naturligvis kontinuerligt. Aula har dog siden et par gange
været ramt af, at Uni-login har været nede. I første omgang skyldtes dette overbelastning, mens
man torsdag var ramt af et større angreb.

Tastaturfejl i app bliver rettet i dag

Aula-appen bliver i dag – fredag - opdateret med en mindre fejlrettelse. Der havde sneget sig en
fejl ind, der gjorde, at tastaturet i visse tilfælde kunne skjule for den tekst, man er ved at skrive –
særligt ved lange beskeder. Dette bliver rettet, så man igen kan se, hvad man skriver.

Tidsplan for dagtilbud

På mandag vil alle kommunale Aula-projektledere for dagtilbudsområdet modtage en mail
informationer om blandt andet tidsplaner. Tidsplanen kan ses længere nedenfor eller via dette link.

Først og fremmest er budskabet, at Aula-projektet lige nu arbejder med samme tidsplan for
dagtilbudsområdet som før Corona. Det betyder, at udrulningsbølgerne stadig går i gang d. 1.
september 2020, og at alle kommuner kan bruge Aula inden udgangen af 2020.
Implementeringen af Aula på dagtilbudsområdet vil ligesom på skoleområdet foregå i bølger,
opdelt efter regionerne. Som I kan se af tidsplanen vil Nordjylland komme først, og Sjælland slutter
af. Aula-projektet har valgt igen at samle kommunerne i regionsbølger for at give bedst mulighed
for netværk på tværs samt for at minimere transport til uddannelsesmøder med mere.
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Bølgerne varer hver 12 uger, hvor de kommunale administratorer og institutionsadministratorerne
sætter Aula op. Efter de 12 uger kommer medarbejderne på og efter endnu tre uger kommer
forældre på. Herefter går betalingen for Aula igang. Flere har spurgt om man som kommune kan
skyde ibrugtagningen af Aula. Det kan kommunen godt, men det er vigtigt at være opmærksom på,
at betalingen for Aula alligevel vil foregå efter den tidsplan, som er beskrevet ovenfor.
Som man kan se i tidsplanen skal de administrative medarbejdere uddannes i august og
september og superbrugere i september og oktober.
En vigtig dato som alle kommuner bedes notere sig er, at d. 1. juni 2020 skal vi have
institutionsnumre fra alle kommuner. Institutionsnummeret bliver generet i Dagtilbudsregistret via
pladsanvisningssystemerne. KL og KOMBIT er i dialog med leverandørerne af
pladsanvisningssystemer omkring de tekniske tilpasninger, og KL og KOMBIT vil snarest informere
om, hvad den enkelte kommune skal overveje ift. pladsanvisningssystemerne. Men allerede nu
skal I alle sikre, at de institutioner, der skal oprettes i Aula, får et nummer inden 1. juni 2020.
Denne opgave vil KL og KOMBIT også informere nærmere om snarest.

Forberedelser til pilot på dagtilbud skrider godt frem

Corona-situationen til trods skal vi ikke glemme, at der fortsat arbejdes intenst fra mange sider og
på mange fronter for at gøre klar til at tage Aula i brug på dagtilbud senere på året.
Ibrugtagningen på dagtilbud er, ligesom det var tilfældet på skoleområdet, ledsaget af et
implementeringsforløb, der skal skabe grundlag for, at alle nye brugere - både administratorer,
medarbejdere og forældre - kommer godt på plads i Aula. Derudover er der en teknisk indsats i
gang: De nuværende leverandører af pladsanvisningssystemer er i gang med at sikre, at
systemerne også kan administrere institutioner i forhold til det nye Dagtilbudsregister, samt
håndtere at få de rigtige børn, forældre og medarbejdere meldt ind til STILs SkoleGrunddata, hvor
Aula henter data fra.
Inden den brede ibrugtagning af Aula senere på året kører der et pilotforløb i forsommeren. På det
tekniske plan er der er der god fremdrift på forberedelserne til pilotudrulningen. Flere af
pladsanvisningsleverandørerne på dagtilbudsområdet er nu i stand til at sende data om
institutioner, grupper og brugere til WS10/SkoleGrunddata, og vi får herfra data læst videre ind i
Aula. Netcompany er i gang med en intern test for at verificere, at data ser ud som forventet, inden
vi inden længe åbner for rigtige brugere fra pilotkommunerne.

Ekstra pilot til Aula Dagtilbud

Lyngby-Taarbæk Kommune har nu tilsluttet sig gruppen af kommuner, der skal deltage i
pilotafprøvningen af Aula på dagtilbudsområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har KMD I2 som
pladsanvisningssystem. Dermed får vi ekstra plus på afprøvningen af Aula op mod KMD.
Lyngby-Taarbæk Kommune vil ligesom de andre kommuner dele information på aulainfo.dk. Her
vil man derfor snart kunne følge med i refleksioner, materialer og andre produkter også fra LyngbyTaarbæk Kommune.
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KOMBIT arbejder derudover også på at få endnu en ekstra KMD-kommune med i flokken. Dette
skulle gerne være en kommune med KMD I1, så vi får dækket alle perspektiver, som KMD
kommuner måtte have op mod Aula. Dette vil betyde at Aula-projektet får tre stærke KMD
kommuner med i pilotafprøvningen - Lyngby Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og endnu
en, hvor navnet vil blive offentliggjort snart.
Velkommen til Lyngby Taarbæk Kommune.

Input og videndeling:

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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