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Onsdag 20. 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 en kort statusmail fra Aula.  

Vi skrev i sidste uge at der ikke ville komme nogen statusmail i denne uge, men der er et par 
enkelte nyheder, som har været efterspurgt og derfor denne korte statusmail i denne korte uge. 

 

Indlæsning af institutioner eller ændring af adgang 
Som vi skrev i sidste uges statusmail, så har nogle kommuner spurgt om muligheden for selv at 
beslutte, hvornår eksempelvis medarbejdere og forældre i dagtilbudsregi kommer på Aula. 
Mulighederne kan ses/genses her. Der er nu også priser klar i forhold til de forskellige muligheder 
– se nedenstående.   

Vi forventer, at deadlinen for indmelding af ændring af åbningsdato vil være fire uger før jeres 
eksisterende åbningsdato. Dog bedes I vente med at melde ændringer ind til efter sommerferien, 
så Netcompany har modtaget kommunernes institutionsnumre.  

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/support/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-statusmail-uge-20-2020.pdf
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Priser 
Prisen for indlæsning af institutioner eller ændring af adgang afhænger af, hvor mange institutioner 
det drejer sig om. Timeprisen er på 850 kr. ekskl. moms. 

• Nedenstående priser indbefatter både ændring af adgang for medarbejdere og forældre, 
såfremt det bliver meldt ind samtidigt.  

• Nedenstående priser forudsætter, at kommunerne ønsker samme åbningsdatoer for alle de 
indmeldte institutioner. Dvs. at kommunen skal indmelde samme dato for alle medarbejdere 
på tværs af institutionerne, og samme dato for forældrene på tværs af institutionerne. 
Adgangsdatoen for medarbejdere og forældre, behøver ikke være den samme.  

 

Institutioner Timer 

1 2 timer 

2-10 4 timer 

11-100 8 timer 

100 + 16 timer 

  

Eksempel: I Korsbæk kommune er der 99 institutioner. De vil gerne have ændret adgang for 
forældrene på alle institutionerne til en tidligere dato. Prisen for dette Service Request, vil altså 
være 850 x 8 = 6800 kr. ekskl. moms.  

 

Nyt Aula-brugerpanel søger deltagere 
Et nyt Aula-brugerpanel skal som nævnt i sidste uges statusmail sikre at Aula-projektet kan få 
hurtig og valid rådgivning og sparring fra ledere og medarbejdere i kommunerne. Nu åbnes der for 
tilmelding. Du kan læse mere om panelet, og om hvordan man tilmelder sig på dette link. 

Du må meget gerne videreformidle det i din organisation. Deadline for tilmelding er den 2. juni kl. 
16:00, og alle tilmeldte vil høre fra os senest i midten af juni 2020. 

I Aula-projektet er vi naturligvis meget spændte på, hvor mange tilmeldinger vi får. Vi regner med 
at panelet i første omgang skal bestå af op til ca. 50 deltagere, og hvis der kommer flere, vil vi blive 
nødt til at takke nej til nogen og evt. sætte nogen på venteliste.  

Brugerpanelet bliver i første omgang etableret for ledere og medarbejdere på skoler, i dagtilbud og 
i kommunale forvaltninger. Når brugerpanelet for ledere og medarbejdere er kommet godt i gang, 
vil det blive vurderet, om der skal laves noget tilsvarende for forældre og elever. 

https://aulainfo.dk/medarbejdere/deltag-i-aulas-brugerpanel-og-faa-indflydelse-paa-aula/
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Uddannelsesplan kommer i juni 
Vi har fået en del spørgsmål til, hvornår man kan forvente at modtage uddannelsesplanen – altså 
planen for, hvornår superbrugerne i kommunen skal på uddannelse. Netcompany sidder lige nu og 
arbejder med at få det store puslespil lagt, og planen kommer ud i begyndelsen af juni.  

 

Første superbrugeruddannelse gennemført 
I mandags blev den første uddannelse for pædagogiske superbrugere på dagtilbud afholdt. Det 
skete i Silkeborg og både dagplejen og daginstitutionerne var repræsenteret. Forud for 
uddannelsen har der været en del fokus på, hvordan også dagplejen bedst bliver understøttet og 
introduceret til Aula. Erfaringen fra Silkeborg var, at uddannelsen gik godt, og at der kom en masse 
spændende dialog ud af at have både dagplejere og -institutioner repræsenteret på uddannelsen. I 
de kommende uger vil Netcompany gennemføre uddannelse i de øvrige pilotkommuner. Derefter 
vil undervisningsmaterialet blive tilpasset ud fra piloternes feedback, inden Netcompany efter 
sommerferien begynder “tour de Aula” i resten af landets kommuner. 

 

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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