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Fredag den 7. maj 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 systemansvarlig 
for Aula enten på skole- eller dagtilbudsområdet, eller du er oprettet som supportberettiget bruger.  
Hvis du har ændringer til, hvem der skal være systemansvarlig i kommunen, skal 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 
 
Lukning af skoleintraarkivet – dato rykket til 15. juli 2021 
Flere kommuner har ytret ønske om, at medarbejderen kunne bruge tiden før sommerferien til at 
hente de data fra arkivet, som skal gemmes andre steder. Derfor har vi rykket datoen for fjernelsen 
af medarbejderadgangen til den 15. juli 2021. De øvrige datoer er der ikke ændret ved. 
Administratoradgangen til Skoleintra-arkivet lukkes således fortsat den 15. september 2021.  

Du kan finde hele notatet om udfasning af arkivet – med den nye tidsplan – her.  

 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Udmeldelse-om-udfasning-af-SkoleIntra-arkivet_v1.1.pdf
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Etablering af udvidede brugerpaneler for Aula  
 

Sidste år blev der nedsat nogle brugerpaneler på Aula med det formål hurtigt og nemt at kunne få 
input fra brugere. Brugerpanelerne har virket efter hensigten og vil fortsat være Aula-projektets 
primære hovedkilde til rekruttering til workshops og lignende, men da de er begrænset i størrelse 
har det til tider være en udfordring at få et samlet bredt billede af brugermønstre, og det har også 
været svært at få samlet nok deltagere til workshops. Derfor etablerer Aula-projektet nu nogle 
”udvidede brugerpaneler”.  

Deltagerne i de udvidede brugerpaneler skal give Aula feedback på videreudvikling af både 
funktionalitet, indhold og design af Aula. Aula-projektet forventer, at de vil modtage mellem fire og 
otte spørgeskemaer om året. Deltagernes besvarelser vil blive behandlet fortroligt.  

Aula har behov for deltagere fra både medarbejder- og forældresiden i dagtilbud og i skoler. Vi 
håber, at kommunerne vil være med til at sprede budskabet og hjælpe os med at skaffe deltagere 
via jeres kanaler.  

Man tilmelder sig panelerne via nedenstående links: 

Medarbejdere: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ARWE9PX5S212 

Forældre: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GTJWCPX2L29P 

Nedenfor finder I en tekst I evt. kan bruge. 

Kære Aula-bruger 

Aula-projektet efterspørger nu brugere, der har lyst til at medvirke til at gøre systemet 
så brugervenligt som muligt. 

Som deltager i Aulas brugerpanel vil du løbende modtage spørgeskemaer 
vedrørende dine ønsker og behov til videreudvikling af konkret funktionalitet i Aula.   

Dine besvarelser vil blive behandlet fortroligt, og du kan til hver en tid framelde dig 
brugerpanelet igen.  

Du tilmelder dig via nedenstående links 

Medarbejdere 

Forældre 

Mange tak for din hjælp.  

 
Webinarer vedrørende nye databehandleraftaler, brugen af AWS og 
tredjelandsoverførsler af data i Aula 

  
Som tidligere nævnt i en mail den 16. april 2021 inviterer KOMBIT de kommunale DPO’er og 
sikkerhedsansvarlige til webinarer vedrørende opbevaring og overførsel af data i Aula. På 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ARWE9PX5S212
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GTJWCPX2L29P
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ARWE9PX5S212
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GTJWCPX2L29P
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GTJWCPX2L29P
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webinarerne vil projektleder Sanne Mi Poulsen, chefjurist Johanne Strabo Svendsen og service 
manager Frank Stjerne uddybe KOMBIT og Netcompanys vurderinger, og gennemgå hvorfor 
databehandleraftalerne mellem kommunerne og KOMBIT skal opdateres.  
 
Webinarerne vil ikke blive optaget, men hvis der er væsentlige spørgsmål & svar vil disse blive 
skrevet ned og sendt til alle kommuner efterfølgende.  
 
Webinarerne vil finde sted på følgende datoer:  
 

• 31. maj 2021 kl. 14:00 – 15:00 
• 1. juni 2021 kl. 14:00 – 15:00 
• 3. juni 2021 kl. 10:00 – 11:00 
• 4. juni 2021 kl. 10:00 – 11:00 

 
De foregår via Teams, og der vil være plads til 25 kommuner på hvert møde. Vi vil opfordre til at 
hver kommune max sender to deltagere, og at man tilstræber, at alle deltagere fra én kommune 
deltager i samme møde.  
 
Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet. Invitationerne vil blive sendt direkte til alle 
systemansvarlige i næste uge og bedes videreformidlet til rette vedkommende i kommunen.  
 

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.  

 

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