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Torsdag 16. 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. 

 

Aula håber, at alle har haft en dejlig påske, og at I er kommet godt i gang igen med opstart, og 
hvad det nu medfører af hektik, opgaver og udfordringer.  

Artikel i bladet Folkeskolen 
Som nogle nok har bemærket er der i dag en seks-siders artikel om Aula i bladet Folkeskolen. Den 
kan læses fra side 28 via dette link. Artiklen er blandt andet kritisk overfor vægtningen af funktioner 
til lærere i forhold til forældre, overfor processen op til lancering og overfor prioriteringsprocessen. 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/support/
https://backend.folkeskolen.dk/%7E/9/5/folkeskolen07x20.pdf
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Aula-projektets projektleder Sanne Mi Poulsen bliver citeret, og vi synes i det store hele, at 
Folkeskolen har været fair og giver en ganske reelt billede af den hektiske tid op til lanceringen af 
Aula. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Aula har været udsat for kritik fra mange sider – ikke 
mindst fra lærerne – både før og nu. Og det er jo også helt korrekt, at der helt op til lancering var 
mange, der var i tvivl om at Aula kunne gå i luften, og at nogle jo også valgte at vente. 

Som nævnt andre steder tager Aula-projektet kritikken omkring gennemsigtigheden i processen til 
efterretning, og KOMBIT vil arbejde for at bedre kommunikationen omkring beslutninger og øge 
inddragelse, hvilket den nuværende prioriteringsproces jo blandt andet er udtryk for. Men som den 
igangværende prioriteringsproces viser med tydelighed, er der meget store forskelle kommunerne 
imellem, og det vil naturligvis også fremover være nødvendigt at vægte ønsket om at inddrage så 
mange som muligt med ønsket om fremdrift i udviklingen af Aula.  

 

Prioritering – ekstra tid til tilbagemelding 
Før påske udsendte KOMBIT et skema til alle projektledere, hvor der blev bedt om en 
tilbagemelding omkring ønsker til prioritering til fremtidig videreudvikling af Aula. Deadline for input 
var den 21. april 2020, og grunden til at denne dato blev sat som deadline er, at forhandlingerne 
omkring indholdet i de kommende releases af Aula allerede er i gang. Aula-projektet er imidlertid 
helt klar over, at alle er meget pressede i øjeblikket, og derfor skydes deadline med seks dage til 
den 27. april kl. 14:00. KOMBIT håber at det giver lidt ekstra luft, og at det betyder, at vi kan få 
nogle flere kommuner med. Det er fortsat vigtigt, at der kommer én tilbagemelding fra hver 
kommune. Hvis du har spørgsmål til denne proces, kan du skrive til srs@kombit.dk 

Indtil nu er der kommet tilbagemeldinger fra 22 kommuner, og resultaterne viser tydeligt, hvor 
forskellige kommunerne og deres ønsker er. Blandt det der ligger i toppen er synkronisering af 
kalendere, at man kan videresende og besvare beskeder i sin egen mailklient, Aula-mail og 
infotavler. Altså ting der var med i den oprindelige kravspecifikation. Men for alle disse punkter 
gælder også, at der kommuner, der ikke vægter disse højt.  

 

Intromøder for nye projektledere 
I ugen inden påske blev der afholdt introduktionsmøder for de nye projektledere for Aula dagtilbud. 
25 kommuner var repræsenteret – Aula-projektet takker for den store opbakning, og de gode 
indspark og spørgsmål. På introduktionsmøderne blev der 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. 

 

Pilotudrulning 
De første pilotkommuner har fået adgang til Aula på deres pilotinstitutioner. Det første 
opsætningsmøde finder sted i næste uge, hvor opsætningen af Aula sættes i gang.   

 

mailto:srs@kombit.dk
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Implementeringsh%C3%A5ndbog-Dagtilbud-DEL-1-og-2.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Implementeringsh%C3%A5ndbog-Dagtilbud-DEL-1-og-2.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Nye-projektledere-intro-april-2020.pptx
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Uddannelsesplan for K98 
Den endelige uddannelsesplan forventes klar i start juni. Det vil være muligt at tilkøbe ekstra 
uddannelsespladser hos Netcompany gennem en KLIK-opgave, som bliver publiceret inden for et 
par dage. Aula-projektet skal vide dette inden 8. maj 2020 for at kunne garantere, at de tilkøbte 
pladser kan placeres sammen med resten af kommunens superbrugere. Mere information følger i 
KLIK-opgaven. 

 

Netværksmøderne fastholdes online 
Netværksmøderne bliver fortsat afholdt den 22. og 24. april 2020. Tidspunkterne er de samme, 
men de vil foregå online. Deltagerne vil i løbet af de næste par dage modtage en mødeindkaldelse 
og en mere detaljeret dagsorden. Det forventes, at deltagerne læser implementeringshåndbogen 
forud for mødet.  

 

Ændringer for brugere tilknyttet mange institutioner 
For brugere tilknyttet mange institutioner, typisk administratorer, har der været mange klik i at 
fravælge alle institutioner for at få vist information for en specifik institution. Der har samtidig været 
en udfordring med længere svartider i Aula, når man har tilvalgt mange institutioner på én gang.  

I løbet af de næste par dage vil der blive foretaget en rettelse, som medfører følgende ændringer 
for de brugere, der er tilknyttet flere end syv institutioner (enten medarbejdere tilknyttet syv eller 
flere institutioner eller forældre tilknyttet syv eller flere børn): 

• For medarbejdere er det kun deres primære institution, som er tilvalgt i topbaren. For forældre er 
det barnet, hvis forbogstav kommer først i alfabetet. De resterende institutioner/børn vil som 
udgangspunkt være fravalgt.  

• Det vil fortsat være muligt at til- og fravælge institutionerne/børnene i topbaren. Bemærk dog, at 
det nu kun er muligt at vælge maks. seks institutioner/børn ad gangen. 

• Ændringerne vil ingen indflydelse have på administrationsmodulet, da administratorer ligesom 
tidligere kan tilvælge, hvilken institution de ønsker at administrere i dropdown menuen øverst i 
højre hjørne. 
 

KLIK-opgaver 
Følgende opgaver er for nyligt blevet publiceret i KLIK: 

K4 Afklar behov for ressourcer til projektet: Kommunen skal sørge for at etablere deres 
projektorganisation. Det skal sikre, at de rette ressourcer er allokeret til at varetage 
implementeringen af Aula. 

 
K5 Afklaring af roller og rettigheder: Kommunen skal forud for udrulningen afklare fordelingen af 
roller og rettigheder på institutionerne. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2FImplementeringsh%25C3%25A5ndbog-Dagtilbud-DEL-1-og-2.pdf&data=02%7C01%7C%7Cfa5a9f3fef064e10964108d7e1d811ac%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C1%7C637226190473554167&sdata=V0l0RGPfxRt8iejxfa8EvZu7GbGVVasQCzuV71xXLv4%3D&reserved=0
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K6 Alloker ressourcer til uddannelse: Kommunen skal allokere ressourcer til uddannelse i Aula.  

 
K7 Udvælg administrative- og pædagogiske superbrugere: Kommunen skal afklare og 
udvælge hvilke personer, der har de rette kompetencer til at varetage rollerne som administrative- 
og pædagogiske superbrugere.  

 
K8 Afklar behov for fysiske enheder og browser- samt internetadgang: Kommunen skal sikre 
sig, at de har det rette antal fysiske enheder, og den nødvendige browser og internetadgang.  

 
K9 Afklar behov for widgets til kommunens Aula: Behovet for widgets skal afklares. 

 
K10 Afklar supplerende stamdata og tilladelser: Kommunen bør tage stilling til, hvilke 
supplerende stamdata og tilladelser, der skal gives når forældrene logger ind i Aula første gang. 

 
K11 Afklar opsætning af datapolitik: Kommunen skal forud for udrulningen udarbejde deres 
datapolitik, så den er klar når Aula opsættes på de enkelte institutioner. 

 
K12 Udarbejd vejledningen til håndtering af anmeldelser: Det anbefales, at kommunen får 
lavet en vejledning til, hvordan de vil håndtere stødende indhold i Aula.  

 
K13 Afklar opsætning af kommunikationskanaler: Kommunen skal tage stilling til, om der skal 
opsættes blokerede kommunikationskanaler for en eller flere institutioner i kommunen. 

 
K14 Afklar opsætning af grupper i Aula: Kommunen skal forud for udrulningen afklare 
opsætningen af grupper.  

 
K15 Afklar kommunens supportorganisation: Det er vigtigt, at kommunen får etableret og 
organiseret en stærk supportorganisation, som kan yde support og vejledningen til kommunens 
medarbejdere og forældre.  

 
K16 Indmeld URL’er til nye hjemmesider: Kommunen skal sørge for at indmelde URL’er til 
Netcompany, hvis daginstitutionerne skal have deres egen Aula hjemmeside. Bemærk, at 
URL'erne kan indmeldes til Netcompany over to omgange; første gang er inden d. 20 maj og 
anden gang inden d. 10 september 2020. 
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Uddannelsesmiljøet på dagtilbudsområdet 
Nogle kommuner har spurgt, hvornår der bliver mulighed for at logge på et uddannelsesmiljø for 
AULA på dagtilbudsområdet, idet de har nogle institutioner, der kunne tænke sig at udforske Aula 
med det samme. I kan allerede nu tilgå uddannelsesmiljøet med de login-informationer, som I 
modtog i forbindelse med skoleudrulningen. Netcompany har opdateret de testdata, der ligger på 
uddannelsesmiljøet, så det afspejler dagtilbud.  

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.  

mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
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