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Fredag 19. 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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Velkommen til denne uges statusmail fra Aula.  
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Aula-løsningen:  
Nyt i release 2.0: Tværgående grupper som distributionslister 
I statusmailen for to uger siden fortalte vi om indholdet af den kommende release 2.0, som er 
planlagt til begyndelsen af september. Der er nu kommet en ekstra ting med på listen til indholdet 
af den  

Kommunale administratorer får mulighed for at vælge om medlemsskabsinformation omkring 
tværgående grupper skal være tilgængelig for medlemmerne i gruppen. Som standard vil 
indstillingen være slået fra. Når den er slået fra, kan ingen medlemmer i gruppen folde gruppen ud 
for at se, hvem de øvrige medlemmer af gruppen af. 

Det betyder, at tværgående grupper kan bruges som distributionslister, hvor medlemmerne ikke 
kan se hinandens kontaktinformationer eller andre informationer. En kommunal administrator vil 
derfor kunne skrive ud til fx alle forældre i kommunen, hvis de altså er oprettet i en tværgående 
gruppe. 

 

Planlagt servicevindue for hjemmesider 
På grund af en planlagt opdatering vil Aula-hjemmesider ikke være tilgængelige fra fredag den 26. 
juni kl. 15:00 til lørdag den 27. juni kl. 9:00. I den periode vil brugerne møde en ”maintenance 
page”, når de besøger en Aula hjemmeside. Dette har ikke betydning for selve Aula-løsningen.  

 

Udfordringer med ferieregistrering 
Enkelte brugere oplever udfordringer med ferieregistreringen. Det medfører blandt andet at de ikke 
kan se deres ferieregistreringer. Netcompany arbejder på at løse problemet, og hvis I oplever 
denne fejl, må I meget gerne melde det ind som en fejlrapport, da det kan hjælpe til, at 
Netcompany kan identificere fejlen. 

 

Arkivering af data i Aula 
Den 16. juni 2020 havde Aula-projektet møde med repræsentanter fra Rigsarkivet, KL og enkelte 
kommuner – alle med ansvar for arkivering. Formålet med mødet var at afdække, hvilke typer data, 
herunder filer, dokumenter mm., der indeholdes i Aula, og hvordan disse skal arkiveres på længere 
sigt. Til mødet blev datamodellen for Aula gennemgået, og det blev diskuteret, hvordan disse data 
vil udarte sig efter ibrugtagning for bedre at kunne vurdere, hvad der er relevant for arkivering og 
hvad der ikke er. Rigsarkivet vil oprette en arbejdsgruppe for at definere, hvilke data der skal være 
genstand for arkivering, samt hvorledes dette skal håndteres. Nyt møde inden sommerferien er 
planlagt. 

 

Workshop omkring bostedsmedarbejdere 
I denne uge har Aula-projektet afholdt en workshop omkring bostedsmedarbejdere – altså 
problemstillingen med at tilknyttede personer, fx på et bosted, skal have adgang til Aula og se 
relevante oplysninger om barnet på lignende vilkår som forældre. Deltagere var blandt andet 
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ledere fra bostederne, digitaliserings- og fagkonsulenter fra kommuner og KL. Selvom det var en 
god workshop med en livlig debat, er der fortsat en del udestående spørgsmål – både direkte 
relateret til Aula, og til fx. hvem der skal stå for oprettelse og vedligeholdelse af medarbejdere ude i 
kommunerne. Det arbejdes der nu videre med i samarbejde med de relevante parter. Det er endnu 
for tidligt at sige, hvornår en bostedsmedarbejder kan logge ind i Aula, men vi håber, at vi efter 
sommerferien kan komme med en nærmere udmelding om en samlet plan for understøttelse af 
bostedsmedarbejderes adgang til Aula. 

 

Implementering af Aula i dagtilbud 
De første forældre er nu kommet på Aula. I fem pilotkommuner er der blevet åbnet for at forældre 
på de udvalgte pilotinstitutioner kan komme på Aula. Det drejer sig om Næstved, Esbjerg, 
Silkeborg, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe.  

Lyngby-Taarbæk har været hurtige og beskrevet, hvordan opstarten er gået. Læs det i deres 
junirapport nederst på denne side: https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/aula-
afproevning-i-dagtilbud-lyngby-taarbaek-kommune/ 

 

Tak for god deltagelse på Åben-mikrofon-møder 
Tak for god og engageret deltagelse på Åben Mikrofon-møder og selvfølgelig ikke mindst tak til 
piloterne for at dele ud af deres erfaringer.  

På møderne blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvad piloterne afprøver og om alle dele af Aula 
bliver afprøvet i pilotprojektet. Det korte svar her er: Ja. Samlet afprøver piloterne alle dele af Aula. 
Fx bliver Aula afprøvet i dagplejen i Næstved og Silkeborg Kommuner. Du kan læse mere om 
Silkeborgs organisering af dagplejen i Aula i denne nye artikel.  

Som skrevet i sidste statusmail er der blevet udvalgt nogen særlige fokusområder i forbindelse 
med pilotafprøvningen. Det drejer sig om:  

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

 
Fokusområderne får særlig opmærksomhed, men det betyder ikke at andre dele af Aula ikke 
indgår i piloternes arbejde. Viden fra piloterne bliver brugt til videndeling blandt kommunerne og 
videreudvikling af Aula. 

 
Netværksmøder i august 
Den 20. og 21. august 2020 vil der blive afholdt netværksmøder med fokus på 
dagtilbudsimplementeringen. Møderne vil foregå online, og målgruppen er de kommunale 
projektledere for dagtilbud. I vil høre mere om møderne og modtage en invitation i løbet af de 
kommende uger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Faula-afproevning-i-dagtilbud%2Faula-afproevning-i-dagtilbud-lyngby-taarbaek-kommune%2F&data=02%7C01%7C%7C5371bfd59882468d44bc08d81380a81b%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637280790588022277&sdata=YzEOVdvrhj1nn58v9Cd9aPmbkJ0ZMMbGxskWnx4nQwU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Faula-afproevning-i-dagtilbud%2Faula-afproevning-i-dagtilbud-lyngby-taarbaek-kommune%2F&data=02%7C01%7C%7C5371bfd59882468d44bc08d81380a81b%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637280790588022277&sdata=YzEOVdvrhj1nn58v9Cd9aPmbkJ0ZMMbGxskWnx4nQwU%3D&reserved=0
https://aulainfo.dk/projektledere/silkeborg-saadan-organiserer-vi-dagplejerne-i-aula/
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Udfordringer i anvendelsen af Aula i dagtilbudspiloten 
I månedsrapporten om pilotudrulningen i dagtilbud fortalte Næstved Kommune i sidste uge om 
udfordringer, man var stødt på i forhold til anvendelsen af Aula.  https://aulainfo.dk/aula-
afproevning-i-dagtilbud/aula-afproevning-i-dagtilbud-naestved-kommune/ 

I den forbindelse skylder Aula-projektet både Næstved og alle andre at komme med nogle svar: 

Tværgående kommunikation - Kommunikation fra forvaltningen eller kommunen til forældre 

Som Næstved skriver, har der jo været en udfordring med kommunikation i tværgående grupper – 
hvis en områdeleder fx har behov for at kommunikere med ansatte og forældre i forskellige 
institutioner. KOMBIT har i et stykke tid været i dialog med Netcompany om en løsning på denne 
udfordring. Oprindelig havde vi håbet, at den kunne have været implementeret før, men der viste 
sig desværre et ”hul” i den identificerede løsning. Nu er der imidlertid fundet en ny løsning, som er 
blevet trykprøvet, og vi forventer derfor, at den kommer med i release 2.0.  

Løsningen indebærer, at der for tværgående grupper skal kunne indstilles om de skal bruges som 
distributionslister. Dermed skjules visningen af medlemmer, så alle forældre ikke kan se alle andre 
forældre i kommunen.  

Ingen brobygning 

Det er et problem, at data ikke kan følge barnet i forbindelse med institutionsskift. I forbindelse med 
afklaringen om Sikker fildeling er der blevet afholdt en række workshops i maj og juni, hvor det 
blandt andet er blevet drøftet, hvordan vi bedre kan understøtte udvekslingen af dokumenter 
mellem institution, fx når et barn skifter fra dagtilbud til skole og fra skole til skole.  

Resultaterne af disse workshops er i øjeblikket ved at blive bearbejdet og analyseret. Aula-
projektet har altså ikke lige nu nogen løsning på denne problemstilling, men der bliver arbejdet på 
sagen.  

Flytning af børn 

Den tredje udfordring som Næstved nævner er flytning af børn – når et barn skal i gæstedagpleje 
eller gæstehus kan barnet ikke flyttes med i Aula. Denne udfordring har Aula-projektet desværre 
ikke nogen løsning på lige pt. 

 

Indlæsning af hjemmesider 
Første indlæsning af hjemmesider for kommunernes dagtilbudsinstitutioner er nu gennemført - 17 
kommuner har indtil nu fået indlæst og oprettet hjemmesider. Sidste mulighed for at bestille og få 
oprettet hjemmesider for jeres dagtilbudsinstitutioner er senest 10. september 2020 - indmelding 
skal ske gennem spørgeskemaet, som kan findes i KLIK-opgaven "K16 - Indmeld URL'er til nye 
hjemmesider". I forbindelse med indmelding af hjemmesider er der nogle opmærksomhedspunkter:  

• Hvis URL’erne ikke følger de guidelines, som er angivet i spørgeskemaet, vil hjemmesiden 
ikke blive oprettet 

• Hvis flere kommuner ønsker samme hjemmesidenavn, så bliver URL’en tildelt efter først til 
mølle-princippet. 

https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/aula-afproevning-i-dagtilbud-naestved-kommune/
https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/aula-afproevning-i-dagtilbud-naestved-kommune/
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Hvis kommunen ikke indmelder URL’er for deres dagtilbudsinstitutioner inden d. 10. september 
2020, vil alle oprettelser eller ændringer til eksisterende URL’er håndteres som et service request, 
hvor kommunen selv skal betale. 

 

Aula uddannelsesmiljø 
Nogle kommuner har spurgt, hvornår der bliver mulighed for at logge på et uddannelsesmiljø for 
Aula på dagtilbudsområdet, da de har nogle institutioner, der kunne tænke sig at udforske Aula 
med det samme. Kommunerne kan allerede nu tilgå uddannelsesmiljøet med de login-
informationer, som man modtog i forbindelse med skoleudrulningen. Netcompany har opdateret de 
testdata, der ligger på uddannelsesmiljøet, så det afspejler dagtilbud. Hvis du ikke kan finde jeres 
login-informationer, så send gerne en mail til aula.implementering@netcompany.com, så hjælper 
Netcompany jer videre. Dette skriv vil helt kort introducere jer til uddannelsesmiljøet. 

 

Nyt fra piloterne 
Som nævnt har Lyngby-Taarbæk været hurtige til at komme med en beskrivelse af opstarten med 
Aula (se juni-status’en nederst på siden). 

Og Silkeborg har bidraget med viden om, hvordan de har valgt at organisere dagplejen i Aula.  

 

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.implementering@netcompany.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2FSpiseseddel-til-Uddannelsesmilj%25C3%25B8-Dagtilbud.pdf&data=02%7C01%7C%7C76f26742d8c54e7dc29b08d8137a6bbc%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C1%7C637280763802176596&sdata=aiR8bxC1NzA6g3cnQ6Dc91St2IFW%2Bsc79ql2P%2FNZ43Q%3D&reserved=0
https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/aula-afproevning-i-dagtilbud-lyngby-taarbaek-kommune/
https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/aula-afproevning-i-dagtilbud-lyngby-taarbaek-kommune/
https://aulainfo.dk/projektledere/silkeborg-saadan-organiserer-vi-dagplejerne-i-aula/
mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
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