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Torsdag 12. maj 2022 

 

 

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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Yderligere indhold i release 2.5 
Udover det indhold til release 2.5, der blev meldt ud i seneste statusmail, er det nu også besluttet at 
nedenstående bliver en del af scope for næste opdatering. Du kan se alle planlagte ændringer på 
aulainfo.dk her: Udvikling af Aula – Aula (aulainfo.dk) 

Opdateringen er planlagt til den 27. august 2022. 

 Tværgående 
Topbar filter skal også slå igennem for kontaktlister og galleriet. Ved oprettelse af 
indhold i Aula, skal topbar filtrering slå igennem, så man færre gange skal tage stilling 
til, hvilke af sine profiler man opretter indhold på vegne af.  

Besked  Brugere får mulighed for at sende beskeder til sig selv  

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/status-paa-nye-funktionaliteter/
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Galleri  Det bliver muligt at slette albums oprettet af andre end en selv.  

Galleri  Der skal kunne sorteres på dato i galleriet.  

Galleri  Det skal være muligt kun at se de medier som en bruger selv har uploadet.   

Grupper  Tværgående grupper udvides til også at kunne være åbne eller med tilmelding  

Administration  Overblikket over roller og rettigheder udvides for at give et bedre indblik i brugeres roller 
og rettigheder.   

Administration  Der tilføjes en rettighed, som kan gives til administratorer. Administratorer med denne 
rettighed kan lukke ned for en bruger. Brugeren vil herefter ikke kunne tilgå Aula.   

Profil  Under profilen tilføjes en mulighed for at vælge hvilken profil, der skal være den 
primære.   

 
Ændring af samtykker i Aula i næste release 
Aula-opdateringen efter sommerferien vil blandt andet indeholde en ændring i Aulas samtykker. Fremover vil 
forældre og ældre elever ikke længere skulle afgive samtykke til lagring og deling af portrætfotos i Aula.  
Samtykket til deling af kontaktoplysninger bibeholdes som hidtil.  
 
Ændringerne sker, fordi lagring og deling af billeder vurderes til at ligge inden for rammerne af institutionens 
myndighedsudøvelse og derfor ikke forudsætter samtykke. Dermed lægger Aula sig op ad vejledninger fra 
Datatilsynet. Desuden viser erfaringerne fra de første år med Aula, at det har været meget svært for både 
medarbejdere og forældre at gennemskue og bruge samtykkereglerne, der derfor nogle gange har gjort 
mere skade end gavn.  
 
Ændringen kan være en god anledning til at genbesøge og informere om kommunens procedurer for brug af 
billeder i Aula. Fx bør brugerne vide – eller kunne finde oplysninger om – hvor man skal henvende sig, hvis 
man ønsker et billede slettet. Du kan se Datatilsynets tjekliste til brug af billeder i institutioner her.  
Vi kommer til at fortælle yderligere om ændringen i et webinar i juni, og der vil blive udarbejdet blandt andet 
FAQ’er, som kommunerne kan bruge i arbejdet med information af brugere.   

 
Privatlivspolitikken på Aula fjernes  
Der har hidtil været en privatlivspolitik for Aula – som er formuleret af KOMBIT og Netcompany - og en 
datapolitik for den enkelte institution – som er blevet formuleret af kommunen eller institutionen. Der har dog 
i høj grad været overlap mellem de to dokumenter, og det har været svært for brugerne at navigere i og 
forstå.   

For at gøre det mere simpelt fjernes Aula privatlivspolitikken derfor i forbindelse med release 2.5. 
Datapolitikken/privatlivspolitikken fra institutionen/kommunen bibeholdes naturligvis.  

KOMBIT vil levere en skabelon, der indeholder de elementer, som i dag er nævnt i privatlivspolitikken, og 
som kan benyttes, hvis kommunen eller institutionen ønsker det.   

 

Møde planlagt med Datatilsynet 
Som opfølgning på den tidligere udmeldte problemstilling omkring SchremsII og dataoverførsler til 
tredjelande er der nu planlagt et møde med Datatilsynet den 30. maj 2022. Sideløbende er KOMBIT i dialog 
med Netcompany om yderligere dokumentation af set-uppet omkring drift af Aula. 

https://www.datatilsynet.dk/Media/637753280882204355/Tjekliste%20til%20vuggestuer%20og%20b%C3%B8rnehaver.pdf
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Ikke muligt at onboarde på Aula-app - iOS med MitID 
På grund af en fejl i Aula-app’en er det i øjeblikket ikke muligt at onboarde Aula med MitID på iOS. Der bliver 
arbejdet på at løse fejlen.  

 

Aula inviterer til webinar i juni 
Aula afholder webinarer i juni, hvor vi blandt andet vil fortælle om: 
 

• Status på projektet 
• Ændringer til samtykke og privatlivspolitik 
• Update på situationen omkring Schrems og tredjelandsoverførsler 

 

Der vil desuden være mulighed for at stille spørgsmål. 

Der vil blive afholdt to webinarer med samme dagsorden. De finder sted den 14. juni kl. 12:30 – 14 og den 
15. juni kl. 10:00 – 11:30. Invitationer vil blive sendt ud i en af de kommende uger. 

 
Netværksmøder om Aula i august – save the date 
Aula inviterer i august til fysiske netværksmøder for systemansvarlige i kommunerne. På dagsordenen vil 
være: 

• status for Aula 
• gennemgang af den kommende release 2.5 
• orientering om arbejdet med prioritering af videreudvikling i øvrigt 
• videndeling omkring brug af Aula – også set i lyset af indførelsen af meddelelsesbogen 
• understøtte opbygning af netværk – internt i kommunerne og mellem kommuner og KOMBIT 

 

Der vil blive en begrænset deltagerbetaling, som skal dække lokaleleje og frokost. Ikke mindst af den grund 
er vi på jagt efter billige lokaler – hvis din kommune kan lægge hus til eller du har et forslag til lokaler, der 
kan rumme min. 80 personer, hører vi gerne fra dig inden for den kommende uge. 

Vi planlægger to heldagsmøder med samme dagsorden: 

• Midtjylland den 16. august 2022 
• Københavnsområdet den 18. august 2022 

 
Invitationer vil blive sendt ud senest i slutningen af maj, men sæt gerne kryds i kalenderne nu.  

 

Kontakt 
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.  

KOMBIT og Aula-teamet vil også gerne høre fra dig, hvis du savner noget i statusmailen. Send dit input til 
aula@kombit.dk,  

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