Fredag 12. 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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Aula-løsningen:
Tilmeldinger til brugerpanelet

Tak den store tilslutning til brugerpanelet. Aula-projektet er stadig i gang med at gennemgå
tilmeldingerne, men forventer at alle, der har tilmeldt sig hører fra projektet i løbet af næste uge.
Aula kan fortsat godt bruge flere tilmeldinger fra chefer og medarbejdere fra dagtilbud. Skriv til
aula@kombit.dk, hvis du er interesseret i at deltage.

Komme/gå

Enkelte institutioner har i forbindelse med sidste release oplevet problemer med deres komme-gå
skærm. Dette kan løses ved at opdatere skærmen, hvorefter den virker igen.

Skoleområdet:
Sammenlægning og opsplitning af institutioner

Nogle kommuner står overfor at skulle sammenlægge eller opsplitte skoler i forbindelse med
sommerferien. Aula-projektet er opmærksomme på, at det er afgørende for de pågældende
kommuner at kunne løse dette i forhold til Aula, og arbejder målrettet på at afklare, hvordan det
teknisk set kan lade sig gøre. Projektgruppen er i dialog med et par kommuner allerede, men har
brug for et samlet overblik over, hvor mange kommuner der skal sammenlægge eller opsplitte
skoler.
Derfor er der udsendt et spørgeskema til de systemansvarlige for Aula på skoleområdet i alle
kommuner. Hvis du er systemansvarlig i en kommune, der skal opsplitte eller sammenlægge
skoler i sommerferien og ikke har modtaget et spørgeskema kan du skrive til aula@kombit.dk

Implementering af Aula i dagtilbud
Uddannelsesplanen ligger nu klar

Den samlede uddannelsesplan med de specifikke datoer for, hvornår kommunernes kommunale
administratorer og administrative- og pædagogiske superbrugere uddannes, ligger nu fast, og kan
findes her. Via KLIK-opgaven ”K18 (Dagtilbud) Informer administratorer og superbrugere om
uddannelsesforløb”, kan man finde mere information. Vær opmærksom på, at kommunerne selv
står for at udpege og sende superbrugere afsted på de tildelte forløb. Antallet af pædagogiske
superbrugere for dagtilbud kan findes i dette dokument.
Hvis der er spørgsmål til uddannelsesplanen, kan man skrive en besked på KLIK-opgaven, så vil
Netcompany vende tilbage med et svar.
Uddannelsesplanen er blevet skruet sammen så kommunens pædagogiske superbrugere så vidt
muligt bliver undervist i egen kommune. Det betyder også, at nogle af kommunernes forløb vil
have mere end 15 deltagere for at få kabalen til at gå op. Hvis kommunen i stedet ønsker, at nogle
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superbrugere sendes på et forløb hos en anden kommune, skal I skrive en besked til Netcompany
på KLIK-opgaven ”K19: Informer administratorer og superbrugere om uddannelsesforløb”.
Læs mere omkring uddannelse på aulainfo.dk

Dagtilbudspilot:

Alle pilotuddannelserne er nu gennemført og pilotkommunerne er endelig klar til at få deres
forældre på Aula. Silkeborg fik åbnet for adgangen i dag, mens resten får forældrene på i morgen
og mandag. Det er en vigtig milepæl for Aula-projektet, og piloterne skal have stor ros for at få det
til at lykkes.

Piloterne holder åben mikrofon - online

På torsdag d. 18. juni 2020 kl. 13.00 til 14.30 giver projektlederne fra pilotkommunerne på
dagtilbud mulighed for, at alle Aula-projektledere online kan stille spørgsmål om stort og småt.
Pilotprojektlederne vil svare, så godt de kan. Mødet skal ses som en mulighed for at kunne sparre
og vidensdele på tværs af kommuner om arbejdet med Aula og de opgaver, som fylder mest pt.
Netcompany deltager ikke i mødet, og KOMBIT og KL er kun med på en lytter.
Pilotkommunerne Silkeborg, Esbjerg, Greve og Lyngby Taarbæk deltager. Afhængig af hvor
mange projektledere, der tilmelder sig, deler vi os op i mindre grupper, så der bliver plads til dialog
mellem piloter og kommuner.
Hvis du er Aula-projektleder kan du tilmelde dig her:
https://www.conferencemanager.dk/aulaaabenmikrofon, og du har mulighed for at skrive et
spørgsmål til piloterne, når du tilmelder dig. Så vil piloterne gøre deres til at forberede sig inden
mødet.

Pilotdriften og erfaringsopsamlingen står for døren

Pilotinstitutionerne er nu næsten klar til at gå i pilotdrift. Det betyder, at forældre og medarbejdere i
dagtilbuddene begynder at bruge Aula for alvor fra næste uge. Pilotkommunerne og KOMBIT
erfaringsopsamler løbende og vil videreformidle vigtige pointer og læringer til alle kommunerne
blandt andet via statusmails og artikler. Dette vil dog ske med den nødvendige hensyntagen til
ressourcerne i pilotinstitutionerne – ikke mindst på baggrund af Coronasituationen og det deraf
følgende øgede pres på ressourcerne i dagtilbudene.
Samlet prøver de seks pilotkommuner på dagtilbudsområdet hele Aula af. Men de enkelte
kommuner vil hver især fokusere på udvalgte dele af Aula i pilotdriften. Dette sker for ikke at
belaste frontpersonalet for meget og for at den enkelte kommune kan agere udfra deres
virkelighed – herunder deres arbejdsgange og anvendelsesstrategi. For Aula-projektet har det
vigtige været at sikre, at vi samlet får afprøvet Aula bredt i en dagtilbudsverden. Flere af piloterne
har i deres dokumenter på deres blogs beskrevet, hvordan de anvender Aula i piloten og
fremadrettet. Her fremgår også, hvordan piloterne på sigt forventer at ville anvende Aula for at
understøtte arbejdsgangene på dagtilbudsområdet.
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Centrale fokusområder for den funktionelle afprøvning af Aula på dagtilbudsområdet, som
pilotkommunerne og Aula-projektet dykker ekstra ned i er:
•
•
•
•
•

Komme/gå + infotavler
Sikre filer
Fælles postkasser
Video/billeder
Dagplejerne.

Derudover opsamler vi også erfaringer fra piloternes arbejde med uddannelse af medarbejdere,
organisering af dagtilbuddene i Aula og opsætning fx af grupper.
Materiale fra erfaringsopsamlingen bliver blandt andet publiceret i statusmailen og på aulainfo.dk.
Og derudover bliver piloternes arbejde naturligvis brugt til at forberede implementeringsmaterialer
og vil indgå i den løbende udvikling af Aula.

Videndeling fra piloterne

I denne uge kan du læse nye status’ser fra:
•
•
•

Lyngby-Taarbæk - blandt andet med fokus på opsætning (I2), uddannelse og grupper (stuer) fra
KMD I2
Gladsaxe – blandt andet med fokus på opsætning (I1), organisering og arbejdet i en Corona-tid
Næstved – blandt andet med fokus på anvendelsesstrategi, opsætning (Assemble) og de
udfordringer man er stødt på indtil nu.

Du finder status’erne nederst på hjemmesiderne.
Stor tak til pilotkommunerne for at give sig tid til at dele stort og småt og surt og sødt �.

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.
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