Torsdag 2. april 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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Velkommen til denne uges statusmail fra Aula.

Så blev det tredje karantæneuge, og ligesom sikkert de fleste af jer venter Aula-projektet med
spænding på en melding om, hvornår vi kan komme tilbage til kontoret. Arbejdet med Aula
fortsætter imidlertid ufortrødent, og det gælder også forberedelserne til pilotafprøvningen og
arbejdet med release 1.1.7.
Vi ønsker alle en rigtig god påske.
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Påskeferie i projektet

I næste uge er KOMBIT påskelukket. Der kommer derfor ikke nogen statusmail, og henvendelser
vil først blive besvaret efter påske, medmindre de drejer sig om noget, der ikke kan vente fx
aktindsigt eller sikkerhedshændelser.

Release 1.1.7

Der har været lidt forvirring omkring hvornår release 1.1.7 blev lanceret. Den planlagte dato for
lancering er den 30. maj 2020, og den forventer vi holder – trods Corona.

Tidsplan for dagtilbudsudrulning

Der har desværre også været lidt forvirring omkring datoerne for dagtilbudsudrulningen. Den
tidsplan der blev meldt ud i statusmailen for et par uger siden, er den der gælder, dvs. at
Nordjylland begynder i september. I finder tidsplanen her.

Rettelse af fejl på notifikationer

En del forældre og medarbejdere har den seneste tid oplevet at modtage flere notifikationer på
samme opslag eller beskeder. Det sker hvis en bruger er tilknyttet en gruppe flere gange – fx hvis
en medarbejder er tilknyttet to klasser og derfor optræder to gange i en ”hele skole”-gruppe bygget
på skolens klasser. Netcompany er i gang med at fejlrette dette og forventer en løsning i næste
uge.

Elever, der er tilknyttet to klasser – opdateret status

I nyhedsbrevet d. 12. marts 2020 skrev vi, at KMD var klar med en løsning på skolernes udfordring
med at håndtere kommunikation til elever, der er knyttet til to klasser. Et typisk scenarie for dette er
en elev, der er delvist tilknyttet en specialklasse, og som derfor har brug for at være involveret i
kommunikationen fra både stamklasse og specialklasse.
I denne uge har IST sammen med Aarhus Kommune testet en løsning på samme udfordring med
gode resultater. Løsningen er derfor nu gjort tilgængelig for alle ISTs kunder, så de berørte elever
og deres forældre kan blive inkluderet i kommunikation fra to klasser under samme institution.
•
•

Nyhed fra IST: https://www.ist.com/node/2565
Vejledning i at tilknytte en elev til to klasser: https://istdk.infocaption.com/1318.guide

Testen gav i øvrigt anledning til, at der blev afdækket et par uhensigtsmæssigheder og mulige fejl i
Aula, blandt andet om at visning af klasselister til forældre og medarbejdere ikke ser helt konsistent
ud. Aula-teamet følger op på dette sammen med Aarhus.
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Implementeringshåndbogen og KLIK

En opdateret version af implementeringshåndbogen er nu tilgængelig. Del 1 af
implementeringshåndbogen indeholder de overordnede koncepter for implementeringen, mens del
2 går i dybden med de konkrete planer for kommunernes implementering af Aula. Her kan I se et
overordnet overblik over de forstående implementeringsopgaver. Implementeringshåndbogen kan
findes her.

De opgaver kommunerne skal løse i forbindelse med implementeringen af Aula publiceres i KLIK.
Opgaverne bliver løbende lagt op, og skal være med til at sikre, at kommunen får afklaret, vurderet
og identificeret implementeringsindsatsen i forbindelse med Aula.
Følgende tre opgaver er netop blevet publiceret i KLIK:
K1 Tilmelding til netværksmøde: Det er nu muligt at tilmelde sig til de kommende
Netværksmøder d. 22. og 24. april 2020. Hver kommune kan deltage med højst tre deltagere, og
tilmelding sker gennem link på KLIK-opgaven senest den 14 april 2020.. Det anbefales som
minimum at projektlederen for Aula dagtilbud deltager på netværksmødet. Derudover, kan det
være relevant at invitere en dagtilbudsleder og den kommunale administrator. Bemærk, at uagtet
om mødet bliver fysisk eller online, så vil netværksmøderne stadigvæk blive afholdt på de angivne
datoer.
K2 Forbered jeres ledere på implementeringen af Aula: Det er vigtigt, at kommunen allerede nu
laver en plan for, hvordan de kommunale ledere, herunder daginstitutionsledere, skal inddrages i
implementeringsprocessen.
K3 Læg en kommunal anvendelsesstrategi: Kommunen bør allerede nu afklare, hvordan de
ønsker at anvende Aula i kommunen for at skabe en fælles vision.
Har I spørgsmål til KLIK-opgaverne, skal I skrive spørgsmålet inde på den enkelte KLIK-opgave

Indmelding af projektledere

Alle kommuner har nu indmeldt til KOMBIT, hvem der er deres kontaktpersoner for dagtilbud – tak
for det. 55 kommuner har meldt ind, at deres projektleder for dagtilbudsområdet og
systemansvarlige for skoleområdet er den samme person. De øvrige har en dedikeret person for
dagtilbudsområdet og en systemansvarlig for skoleområdet.
Hvis der sker udskiftninger, skal det indmeldes til aula-postkassen på aula@kombit.dk
Mange af de kommunale projektledere for dagtilbud er nye på Aula, og derfor har KOMBIT i denne
uge afholdt introduktionsmøder for de, der ønskede at deltage. 25 kommuner var repræsenteret tak for den store opbakning, og de gode indspark og spørgsmål. På introduktionsmøderne blev der
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blandt andet reklameret for den nye implementeringshåndbog målrettet dagtilbud. Hvis ikke du
allerede har læst den, kan du finde den her.
Du kan se slides fra introduktionsmøderne her.

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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