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Torsdag 14. maj 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.  

Næste uge er igen kort, og medmindre der sker noget væsentligt i begyndelsen af næste uge, 
springer vi derfor igen en uge over og vender tilbage med næste statusmail i uge 22.  

Indhold i kommende releases 
Arbejdet med release 1.1.7 skrider frem som planlagt, og den forventede releasedato er fortsat 30 
maj 2020. 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/support/
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Som nævnt i sidste statusmail kan du læse om indholdet i release 1.1.7 her. 

Arbejdet med de efterfølgende releases fortsætter ufortrødent, og de seneste uger er der blevet 
afholdt workshops om infotavler, kalendersynkronisering samt aflevering af data til 
Serviceplatformen med deltagelse af mere end 20 kommuner.  

Workshoppen omkring kalendersynkronisering viste desværre, at det er en udfordring at finde en 
løsning, som balancerer brugernes behov, men også lever op til de krav til beskyttelse af 
oplysninger om særligt børn, som er blevet skærpet med GDPR. Dette blev meget tydeligt på 
mødet med de kommunale DPO’er.  

Hvis kalendersynkroniseringen skulle laves lige nu, ville det i praksis blot blive en løsning, hvor der 
blev udstillet blokke med en generisk tekst (fx ”Aula-begivenhed”), og dette blev i dialog med en 
række kommuner vurderet til ikke at give den ønskede værdi. Derfor er der brug for mere tid for at 
finde en ordentlig løsning, og det er derfor desværre ikke realistisk, at kalendersynkroniseringen 
kommer med i release 2.0 til august/september.  

I de kommende uger vil der blive afholdt flere workshops både om dette emne og om andre emner 
i relation til de kommende releases.  

 

Sammenlægning af institutioner på vej 
Flere kommuner har spurgt ind til, hvordan sammenlægning af institutioner håndteres i Aula-
mæssig sammenhæng. Dette vil fremover blive håndteret som en service request fra kommunen til 
Netcompany. Netcompany står derefter for processen. 

Det lille aber dabei er, at backend-procedurerne til at sammenlægge to institutioner i Aula endnu 
ikke er helt på plads. Dermed fremgår denne service endnu ikke af servicekataloget. Vi er i gang 
med at analysere dette, og kigger i den sammenhæng også på opsplitning af institutioner og skift 
af institutionsnummer. Vi vender tilbage, så snart procedurerne for disse opgaver er på plads, og 
de kan bestilles. 

 

Nye KLIK-opgaver fra KL 
I denne uge er bliver der oprettet en række forskellige KLIK-opgaver fra KL, der handler om uni-
login til dagtilbudsimplementeringen. Det er vigtigt, at I hurtigt får dannet jer et overblik over 
opgaverne og deres deadlines, da nogle af opgaverne allerede har deadline i uge 21. Opgaverne 
fra KL har numrene fra K60 – K70:  

• K60 (Dagtilbud) Indgå aftale med leverandører om systemunderstøttelse 
• K61 (Dagtilbud) Tilse, at leverandører er tilsluttet Dagtilbudsregister snitflader 
• K62 (Dagtilbud) Tilse, at leverandører er tilsluttet WSAImport (WS10) 
• K63 (Dagtilbud) Kontrollere registrering af institutioner i Pladsanvisningssystemet 
• K64 (Dagtilbud) Oprette kommunens dagplejeområder i Pladsanvisningssystemet 
• K65 (Dagtilbud) Indmelde person(er) som kan godkende dataanmodninger for institutioner 
• K66 (Dagtilbud) Levere liste med institutioner som skal indlæses i Aula 
• K68 (Dagtilbud) Tilknytte brugere til grupper 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Beskrivelse-af-Aula-release-1.1.7.pdf
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• K69 (Dagtilbud) Tilknytte børn og kontaktpersoner til institutionsnumre 
• K70 (Dagtilbud) Tilknytte medarbejdere til dagtilbud  

Kommunikationen vil som altid foregå ved, at I skriver en besked på den pågældende opgave. Det 
vil udelukkende være Lars Haase fra KL, som kommer til at svare på jeres spørgsmål.   

 

Opdaterede tal for superbrugere i de enkelte kommuner 
Tak til alle jer, der har været hurtige til at melde tilbage på vores henvendelse omkring antallet af 
superbrugere. Hvor mange superbrugere hver enkelt kommune får uddannet som led i betalingen 
for Aula kan ses her. De pladser kommunerne kan have tilkøbt hos Netcompany fremgår ikke af 
dokumentet. 

Netcompany sidder nu og arbejder med puslespillet om, hvornår de enkelte uddannelser skal 
foregå, og denne plan vil blive sendt ud hurtigst muligt. 

 

Piloterne går i gang med uddannelse af superbrugere 
Fem ud af de seks pilotkommuner på dagtilbud har nu fået indlæst deres institutioner og er i fuld 
gang med opsætningen. Vi afholder det første uddannelsesforløb for pædagogiske superbrugere i 
næste uge, og resten følger inden for de kommende uger.  

Der skal lyde en stor tak til pilotkommunerne, som – på trods af corona - formår at stille de fysiske 
rammer til rådighed for uddannelsen, så alle retningslinjer bliver afholdt. Blandt andet deltager 
samlet ikke mere end ti personer, man mødes i store rum, og uddannelserne foregår enkeltvis i 
pilotkommunen, så færrest muligt skal rejse for at kunne deltage.  

Efter pilotuddannelsen, som Netcompany gennemfører, bliver det piloternes egen tur til at formidle 
videre til relevante kollegaer om brug og support af Aula.  

De første medarbejdere har allerede fået adgang til Aula, mens de første forældre kommer på i 
starten af juni.  

Du kan læse mere om stemningen omkring pilotprojektet i Silkeborg Kommune i denne artikel. 

Desuden er der kommet ny månedsstatus fra Esbjerg Kommune. Den kan du læse her (nederst på 
siden). 

 

Datoer for udrulningsbølger i dagtilbud 
Der har – naturligt nok – været stor efterspørgsel på de konkrete datoer for, hvornår medarbejdere 
og forældre får adgang til Aula i de forskellige bølger på dagtilbudsområdet. Bølgerne har en 
varighed på 12 uger, hvorefter medarbejderne får adgang. Forældrene får derefter adgang ca. 3 
uger efter medarbejderne.  

Datoerne er: 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Superbrugere-dagtilbud.pdf
https://aulainfo.dk/medarbejdere/god-gejst-i-pilotprojektet-i-silkeborg/
https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/aula-afproevning-i-dagtilbud-esbjerg-kommune/
https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/aula-afproevning-i-dagtilbud-esbjerg-kommune/
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Spørgsmål/svar om mulighed for ændringer til dagtilbudstidsplan 
Nogle kommuner har spurgt om muligheden for selv at beslutte, hvornår eksempelvis 
medarbejdere og forældre i dagtilbudsregi kommer på Aula, samt om det er muligt at ændre sin 
udrulningsbølge.  

Den grundlæggende præmis er, at der er tale om en fælles implementering og udrulning for alle 
landets kommuner. Hvis en kommune ønsker at afvige fra planen, skal kommunen selv afholde de 
udgifter, der er forbundet hermed, så de øvrige kommuners økonomi ikke bliver belastet. Der 
kommer yderligere information om priser inden udgangen af maj.  

I praksis betyder det også, at KOMBIT bruger tiden på den fælles implementering og udrulning, 
som dækker alle kommuner.  

I dette dokument kan du læse en række spørgsmål & svar omkring dette emne.   

 

Fire anholdt for bombetrusler i november 
Som I måske har læst har politiet nu anholdt fire unge mennesker for at være involveret i de 
bombetrusler, der blev sendt via Aula i november 2019. 

Aula-projektet har gennem hele forløbet samarbejdet tæt med politiet. Som politiet slår fast i deres 
pressemeddelelse er der ikke tale om at Aula er blevet hacket, men derimod at der er nogen, der 
har stjålet eller franarret andre deres password. Derfor råder politiet – igen – til at man passer godt 
på sit password og kommer også med nogle råd i deres pressemeddelelse. Læs mere her. 

 

Nyt Aula-brugerpanel søger deltagere 
For at øge både gennemsigtighed og gøre det nemmere at få hurtige og relevante input fra 
brugerne, vil KOMBIT nu etablere et Aula brugerpanel, som skal agere sparringspartner og 
rådgiver for Aula-projektet. Panelet skal bidrage med viden om fx forretningsmæssige forhold og 
hverdagen på skoler og i institutioner.  

For at kunne deltage skal man kunne afsætte tid til engang imellem at deltage i workshops, 
besvare spørgsmål og indgå i dialog med kort frist. Da det veksler meget, hvilke funktioner der 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-svar-ang.-Aula-implementering-i-dagtilbud.pdf
https://politi.dk/rigspolitiet/nyhedsliste/fire-anholdt-i-sag-om-bombetrusler-via-aula/2020/05/13
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bliver arbejdet på i Aula, vil det også være meget forskelligt, hvor meget tid man skal kunne bruge 
på sin deltagelse i brugerpanelet, men vi forventer at den enkelte deltager skal afsætte i 
gennemsnit fem timer pr. måned.  

Aula-projektet dækker udgifter til fx transport, men man får ikke betaling for brugt tid. For at deltage 
skal man have et godt kendskab til Aula – eller mod på at opnå et godt kendskab. Desuden skal 
man kunne bidrage med viden indenfor et relevant fagområde - skole, SFO, dagtilbud, forvaltning, 
datasikkerhed e.l.  

Brugerpanelet vil ikke i første omgang rumme forældre og elever, men vi arbejder med at finde en 
måde at få gode og strukturerede input ind fra disse grupper også. 

I næste uge udsendes yderligere information om brugerpanelet og et link til et tilmeldingsskema.  

 

Udskiftning og opmanding i Aula-projektet 
Over de seneste par måneder er der kommet nogle flere folk til projektet i KOMBIT. Det skyldes et 
behov for flere ressourcer til især det funktionelle og tekniske spor og til at håndtere henvendelser 
fra kommuner, brugere og leverandører.  

Som nævnt ved flere lejligheder – men vist nok aldrig her i statusmailen - fik Aula-projektet ny 
projektleder i løbet af vinteren, da Sanne Mi Poulsen tog over. Tidligere projektleder Jakob Volmer 
har i et stykke tid hjulpet til med overlevering og fungeret som forretningsudvikler for projektet, men 
han har nu helt forladt Aula til fordel for andre opgaver i KOMBIT.  

Nedenfor kan du se, hvem der er tilknyttet projektet i KOMBIT. Det er dog langtfra alle de 
nedenstående, der arbejder fuld tid på Aula, da mange også er tilknyttet andre projekter i KOMBIT.  
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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

	Indhold i kommende releases
	Sammenlægning af institutioner på vej
	Opdaterede tal for superbrugere i de enkelte kommuner
	Piloterne går i gang med uddannelse af superbrugere
	Datoer for udrulningsbølger i dagtilbud
	Spørgsmål/svar om mulighed for ændringer til dagtilbudstidsplan

	Fire anholdt for bombetrusler i november
	Nyt Aula-brugerpanel søger deltagere
	Udskiftning og opmanding i Aula-projektet
	Input og videndeling:

