Torsdag 4. juni 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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Videreudvikling:
Release 1.1.7

I lørdags blev Aula opdateret med release 1.1.7. Opdateringen gik godt og er så vidt Aula-projektet
er orienteret blevet taget godt imod.
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Med release 1.1.7 blev der også rettet forskellige fejl. Det fremgik ikke af mailen der blev sendt ud i
sidste uge, men især har to af release 1.1.7s fejlrettelser været efterspurgt. Det drejer sig om:
•
•

Tastaturet skyggede for teksten, når man var ved at skrive en besked på appen.
Notifikationer forsvandt ikke i beskedmodulet, når man havde set beskeder – så det så ud som
om der var ulæste beskeder, selvom det ikke var tilfældet.

Begge er altså nu rettet.

Release 2.0

Næste opdatering af Aula bliver release 2.0, som forventes at komme i slutningen af august eller
begyndelsen af september. Nedenfor er beskrevet, hvad Aula-projektet forventer at release 2.0
kommer til at indeholde. Bemærk dog, at der fortsat kan nå at ske ændringer.

Udvidet mulighed for angivelse af titel
Hidtil har der kun været mulighed for at angive titlerne Pædagog, Lærer, Leder og Andet i
metadata for medarbejdere. Med et nyt fritekstfelt bliver det muligt at angive alle ønskede titler.
Titlerne skal registreres i de administrative systemer.
Rotering af billeder
Ved import af nye billeder ind i Aula bliver der mulighed for, at brugen kan rotere billedet, så man
kan sikre, at billedet har ønsket orientering, når det indlæses i Aula.
Notifikationer
Denne ændring medfører, at der udsendes notifikationer for fællesindbakker.
Udvidede muligheder for placeringer i komme/gå
Institutionsadministratorer får mulighed for at deaktivere og aktivere komme/gå placeringer, samt
at indstille at udvalgte placeringer kun er tilgængelige i udvalgte tidsperioder samt på udvalgte
dage.
Filtrering på placering i komme/gå
Denne forbedring giver medarbejdere mulighed for at filtrere på bestemte fysiske placeringer i
aktivitetslisten i medarbejder komme/gå dashboardet. Dermed kan de finde ud af, hvor mange og
hvilke børn der er tjekket ind på de forskellige fysiske placeringer.
Sletning af album
Brugere får mulighed for at slette deres egne albums i Aula.
Omdøbning af mapper
Brugere får mulighed for at omdøbe deres egne mapper i beskedmodulet.
Forældre og børn kan ikke fjerne følsomhedsmarkering
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Muligheden for at forældre og børn kan fjerne følsomhedsmarkering på tråde bliver fjernet. Dermed
kan et barn eller en forælder ikke fjerne markeringen igen, hvis en medarbejder har markeret en
tråd som følsom.
Dokumenter åbnes som standard i læsetilstand
Sikre dokumenter vil som standard blive åbnet i en ny læsetilstand, i stedet for redigeringstilstand,
som det er tilfældet nu. I læsetilstanden simplificeres måden vedhæftninger hentes, da der vil være
direkte link til vedhæftede dokumenter, så de ikke længere skal downloades ved at klikke på
download-knappen i mere-menuen i dokumentoversigten.
Statistikmoduler og hjemmesider
SiteImprove, Mamoto og Netminers tilføjes som mulige statistikmoduler.
Notifikationer til administratorer
Der laves en notifikation på anmeldt indhold til administratorer.
Tomme grupper i fremsøgning
Antallet af brugere pr. profiltype vises, når man folder en gruppe ud ifm. fremsøgning.
Kommunale brugere
Google Drive og OneDrive bliver tilgængeligt for kommuneinstitutioner.
Medier og tværgående grupper
Det bliver muligt at dele albums med tværgående grupper.
Infotavler
Det vil blive muligt at opsætte en eller flere infotavler på skoler og dagtilbud, som udstiller
informationer fra Aula. Mere specifikt vil man kunne udstille modulerne: Overblik, Galleri, Kalender,
Komme/gå og Widgets. Institutionens administrator kan opsætte forskellige visninger, hvor
modulerne udstilles enkeltvist eller sammenstillet med øvrige moduler. Der kan dog kan maksimalt
vises fire moduler adgangen. Visningerne kan tidsindstilles, så forskellige moduler vises på
forskellige tidspunkter.
Brugsstatistik til Serviceplatformen
Det vil blive muligt at hente brugsstatistik fra Aula via Serviceplatformens snitflade 1630. Der vil
blive generet to udtræk, som kan hentes. Begge udtræk baserer sig på API-kald, hvilket vil sige, at
det bliver muligt at generere statistik på de handlinger, som er foretaget i løsningen. Det ene
udtræk vil indeholde samtlige API-kald fra løsningen, som kan bruges til, at lave statistik på selve
brugen af Aula. Det andet udtræk indeholder statistik fra komme/gå modulet, som kan bruges ift.
normeringsstatistik. Data leveres i råt format, så kommunen eller dennes LIS-leverandør har
mulighed for at udarbejde egne rapporter.
Synkronisering af kontaktdata
Aula kommer til at gøre de ændringer, som en bruger foretager til egen kontaktinformation,
tilgængelige for de administrative systemer i kommunen. KOMBIT er i dialog med leverandørerne
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for at de kan få de nødvendige ændringer på plads i deres systemer også, så de kan hente de
opdaterede informationer.

Stadig mangel på pædagoger til brugerpanelet

Mange tak for alle tilbagemeldingerne til brugerpanelet. Vi har fået rigtigt mange tilmeldinger fra
lærere, projektledere og pædagogisk personale i specialskoler og SFO’er. Men vi mangler fortsat
brugere fra dagtilbudene. Du må derfor meget gerne sende en invitation videre til ledere og
medarbejdere i dagtilbud i din kommune. De skal fortsat tilmelde sig via linket på denne side.
Alle der har tilmeldt sig vil høre fra os i løbet af de kommende uger. Vi forventer at kunne holde de
første virtuelle møder inden sommerferien.

Implementering af Aula i dagtilbud
Temamøder om implementering af Aula på dagtilbudsområdet
KL har sammen med KOMBIT afholdt to temamøder, som handlede om den
implementeringsopgave, som forvaltning, decentrale ledere og Aula projektkoordinatorer står
foran. Med input om forældrekommunikation og implementeringsledelse, samt indblik i Aula og
kommunale eksempler, fik de deltagende kommuner mulighed for at drøfte den videre proces.
Deltagerne fra de ca. 70 kommuner fik blandt andet indblik og inspiration til deres lokale proces, og
hvilke fokuspunkter de ønsker skal være styrende for implementeringen af Aula hos dem, samt
rollefordelingen mellem forvaltningschefer, decentrale ledere og Aula projektkoordinatorer.
KL vil følge op i efteråret med endnu en temamøderække om digitalisering på dagtilbudsområdet.

Klubber:

Der er kommet en del spørgsmål til klubber og om de er med i Aula. Klubber under dagtilbudsloven
er med i implementeringen af dagtilbudsområdet i AULA og følger samme plan som resten af
området. Jf. kommunernes tilslutningsaftale med KOMBIT kan alle institutioner under
dagtilbudsloven komme i AULA.
Fritidshjem under dagtilbudsloven, SFO’er under folkeskoleloven, og ungdomsskoler og -klubber
under ungdomsskoleloven blev implementeret i AULA allerede som led i skole-implementeringen.
Ligesom alle andre institutioner skal klubberne under dagtilbudsloven lægges ind i Aula via
arkitekturen på skole/dagtilbudsområdet, hvilket vil sige, at de skal være registreret i
dagtilbudsregisteret. Kommunen skal selv tage en dialog med deres systemleverandører omkring
dette.
Der bliver ikke gennemført et særskilt implementeringsforløb eller udarbejdet specifikt materiale for
klubber. Klubberne kommer altså ind i samme forløb som resten af dagtilbudsområdet.
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Hvis man som kommune på et senere tidspunkt ønsker at få klubber ind i Aula, vil dette medføre
udgifter til oprettelse hos Netcompany.
Se øvrigt tilslutningsaftalen plus det officielle notat om, hvilke typer af institutioner kommunerne
kan implementere i Aula: https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugen-af-Aula-i-forskelligeinstitutionstyper.pdf

Information om nye G-numre til KMD-kunder

KL har bedt os om at orientere KMD-kunder om at de skal være opmærksomme på, at der ikke
skal tages nye G-numre i brug før KMD er begyndt at synkronisere med dagtilbudsregistret.
Årsagen er, at KMD risikerer at overskrive disse i synkroniseringsprocessen. De numre, som
allerede er i brug, kan KMD styre udenom.

Selvejende institutioner

KL er blevet opmærksomme på, at der kan være aftaler med de selvejende institutioner i enkelte
kommuner, hvor de selvejende institutioner ikke nødvendigvis skal på Aula. Det betyder, at de skal
frasorteres på den samlede liste over G-numre på dagtilbud, der skal indlæses i Aula. Hvis det er
tilfældet, kan kommunen undlade at godkende dataanmodningerne for de pågældende selvejende
institutioner på tilslutning.stil.dk Derudover er KL blevet opmærksomme på, at for at kunne
godkende dataanmodninger for selvejende institutioner, skal der oprettes en medarbejdersignatur
pr. dagtilbud. Læs mere her.

Dagtilbudspilot:

Implementeringen af Aula i dagtilbudspilotkommunerne fortsætter på fuld kraft. Husk at du kan
læse om arbejdet i pilotkommunerne på Aulainfo.dk.
I dag – torsdag den 4. juni 2020 er der afholdt undervisning i Næstved. Desuden er der opfølgende
opsætningsmøder med Greve og Lyngby, som begge er næsten igennem deres opsætning.
I næste uge vil der blive afholdt undervisning i Gladsaxe og der er opfølgende undervisning af
administratorer i forhold til ny funktionalitet fra 1.1.7-releasen (komme/gå og gruppeskabeloner).

Videndeling fra piloterne

Den seneste uge er der kommet ny månedsstatus fra Esbjerg Kommune med rigtig mange gode
informationer (se nederst på siden under månedsstatus for maj). Blandt andet kan du her finde
links til Esbjergs Kommunes opsætningsguide, en forældreinformationsfolder og et eksempel på
en lokal kommunikationsagenda.
Desuden har Gladsaxe Kommune delt en anvendelsesstrategi.
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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 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.
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