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Fredag 24. 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. 

 

Planer og Corona  
Som vi tidligere har nævnt fortsætter arbejdet med udvikling og implementering af Aula ufortrødent 
på trods af Corona-situationen. Vi ved dog godt at både skoler og dagtilbud er stærkt udfordret og 
påvirket af situationen, og vi følger naturligvis udviklingen nøje. Desuden tilpasser vi, hvor det er 
nødvendigt fx ved at være klar til at omlægge til digital undervisning. 

 

Prioritering og videreudvikling 
Mange tak for jeres tilbagemeldinger i forhold til prioritering af videreudvikling. Foreløbigt har 50 
kommuner svaret på skemaet, og de resterende kan stadig nå det. Deadline er på mandag kl. 
14:00.  

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/support/
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De foreløbige resultater tyder – nok som forventet – på stor spredning mellem kommunerne. I går 
– torsdag den 23. april 2020 blev der afholdt et møde i Aulas kommunestyregruppe, hvor 
strategierne udviklingen af Aula blev drøftet. I de kommende statusmails vil vi fortælle mere om 
processer, prioritering og videreudvikling.  

 

Netværksmøder 
I denne uge er der blevet afholdt to online netværksmøder om den forestående 
dagtilbudsimplementering. 91 af landets kommuner har deltaget, og der har været stort 
engagement og stor spørgelyst – så tak for det.  

I begyndelsen af næste uge udsendes slides og opsamling på møderne til alle deltagere.  

 

Tilkøb af ekstra uddannelsespladser 
Hvis man ønsker at tilkøbe ekstra uddannelsesforløb eller flere pladser i forbindelse med 
dagtilbudsimplementeringen, er det nu muligt. Informationen om dette kan findes på Netcompanys 
Aula-hjemmeside.  
 
Tilkøbet skal være foretaget inden d. 8. maj 2020. Ved tilkøb foretaget efter denne dato kan 
Netcompany ikke garantere pladser sammen med de allerede tildelte kursister, men kontakt gerne 
Netcompany, som vil se på hvordan der kan findes en løsning. Se mere information på KLIK-
opgaven ”K17 (Dagtilbud) Tilkøb af ekstra uddannelsesforløb” 
 

Opsætningsmøder med piloterne 
Det første pilot-opsætningsmøde er nu afholdt med administratorer fra Silkeborg og Esbjerg 
Kommuner, og de er i gang med opsætningen af Aula til dagtilbud. Aula lukker løbende op for de 
fire resterende pilotkommuner, efterhånden som de bliver klar.  

 

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.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.netcompany.com%2Fda%2Faula&data=02%7C01%7C%7Cda9b8e38b28b4626fd5908d7e82b71ae%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637233145670386302&sdata=2b2s2C5VuKiFl%2BA7hLzhq9bZxgPII5MPvxit3AbJ9ZE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.netcompany.com%2Fda%2Faula&data=02%7C01%7C%7Cda9b8e38b28b4626fd5908d7e82b71ae%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637233145670386302&sdata=2b2s2C5VuKiFl%2BA7hLzhq9bZxgPII5MPvxit3AbJ9ZE%3D&reserved=0
mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
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