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Torsdag 28. 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.  

 

Videreudvikling:  
Release 1.1.7 
Vedhæftet mailen med denne statusmail er også releasenoten for release 1.1.7, som efter planen 
bliver lagt ud lørdag morgen. I skal naturligvis være opmærksomme på releasen kan blive udskudt 
helt eller delvist, hvis der mod forventning bliver fundet fejl. I så fald vil I naturligvis blive 
underrettet. Releasenoten vil være at finde på aulainfo, når opdateringen er gennemført.  

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/support/
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Nyt Aula-brugerpanel mangler pædagoger og DPO’er 
Mange lærere har tilmeldt sig det nye Aula-brugerpanel, men der er stort set ikke kommet nogle 
tilmeldinger fra pædagoger i dagtilbud eller fra DPO’er. Du må derfor meget gerne sprede 
informationen i din organisation og også meget gerne prikke på skulderen, hvis du kender nogen, 
der ville være gode at have med. Især altså ansatte i dagtilbud eller DPO’er. 

Du kan læse mere om panelet, og om hvordan man tilmelder sig på dette link. Deadline for 
tilmelding er den 2. juni kl. 16:00, og alle tilmeldte vil høre fra Aula-projektet senest i midten af juni 
2020. 

 

Jura:  
Risikovurdering opdateret 
På baggrund af opdateringen ifm. release 1.1.7 er der blevet foretaget nogle mindre ændringer til 
risikovurderingen. Den opdaterede risikovurdering kan rekvireres ved at skrive til aula@kombit.dk 

 

Dagtilbudspilot:  
Pilotproces fortsætter 
I denne uge er der blevet afholdt superbrugeruddannelser i Esbjerg og Lyngby-Taarbæk. Begge 
steder var der omkring ti deltagere, og Aula blev taget godt imod. I dag – torsdag den 28. maj 2020 
– er der opsætningsmøde i Gladsaxe, og dermed vil alle seks kommuner have være igennem 
opsætningsmøderne.  

Alle seks pilotkommuner er altså snart færdige med opsætning af Aula og uddannelse af 
superbrugere. I midten af juni begynder forældrene i pilotinstitutionerne også at bruge Aula. Derfor 
er der nu fokus på, hvordan vi får indsamlet og videreformidlet de erfaringer, som piloterne får med 
brugen af Aula i en hverdag med medarbejdere og forældre.  

Sammen med pilotkommunerne har Aulaprojektet udarbejdet et koncept for, hvordan vi indsamler 
viden og erfaringer fra pilotafprøvningen. Målet er ikke mindst at indsamle viden og inspiration som 
kan gives videre til alle jer, der skal i gang med Aula efter sommeren. Samtidig er vi naturligvis 
nødt til at tage hensyn til, hvor meget vi kan trække på frontpersonalet, som jo i forvejen er hårdt 
spændt for – ikke mindst i øjeblikket. 

Erfaringsindsamlingen vil ske i form af:  

• Dialog med frontpersonale om den daglige brug 
• Spørgeskema til forældrene 
• Gruppeinterviews i piloternes  
• Andre ad-hoc tiltag. 

 

https://aulainfo.dk/medarbejdere/deltag-i-aulas-brugerpanel-og-faa-indflydelse-paa-aula/
mailto:aula@kombit.dk
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Videndeling fra piloterne 
Som bekendt er Lyngby-Taarbæk kommet med som pilotkommune – primært for at vi også kan få 
afprøvet KMDI2 som brugeradministrativt system under Aula. Du kan læse mere om Lyngby-
Taarbæks tilgang til piloten på Aulainfo her. Her kan du blandt andet læse om, hvordan man i 
Lyngby-Taarbæk arbejder med hjemmesider på dagtilbud. Lyngby-Taarbæk bidrager også med en 
beskrivelse af, hvordan man har oprettet stuer og personale i KMD I2 og fordelt personale og børn 
på stuer. 

I Esbjerg har man nu gennemført opsætning og uddannelse. Her har man en ret decentral tilgang 
til arbejdet, og det kan du læse mere om i denne artikel 

 

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://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/aula-afproevning-i-dagtilbud-lyngby-taarbaek-kommune/
https://share-it.kombit.dk/P0124/Leverance/%5bAULA%5d%20Drupal%20%20Vejledning%20til%20ops%C3%A6tning%20af%20tilg%C3%A6ngelighedserkl%C3%A6ring.msg
https://share-it.kombit.dk/P0124/Leverance/%5bAULA%5d%20Drupal%20%20Vejledning%20til%20ops%C3%A6tning%20af%20tilg%C3%A6ngelighedserkl%C3%A6ring.msg
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/LTK-Opret-stuer-og-personale-i-KMD-I2-og-fordel-personale-og-b%C3%B8rn-p%C3%A5-stuer.pdf
https://aulainfo.dk/medarbejdere/aula-paa-vej-i-esbjerg/
mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
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