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Torsdag den 24. juni 2021 

 

 

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 systemansvarlig 
for Aula enten på skole- eller dagtilbudsområdet, eller du er oprettet som supportberettiget bruger.  
Hvis du har ændringer til, hvem der skal være systemansvarlig i kommunen, skal du sende dem til 
KOMBIT på aula@kombit.dk, mens ændringer til supportberettigede brugere skal meldes til 
Netcompany som et service request. 
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Aula generelt 
 
Årsrul 
I weekenden sker årets årsrul. Vi har fået et par nye spørgsmål omkring klasser, der skifter skole, 
samt omkring ferieanmodninger. Begge spørgsmål er nu besvaret i FAQ’en på Aulainfo.  

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://aulainfo.dk/aarsrul/
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Plan for kommende releases 
Release 2.3 er nu planlagt til november 2021. Releasen vil indeholde forbedringer til 
beskedmodulet og komme-gå-modulet samt ændringer i forhold til tilgængelighed (Wcag), ligesom 
det forventes, at der vil være tilpasninger af funktionaliteten til brug på bosteder. De planlagte 
ændringer til beskeder og komme-gå kan ses nedenfor. Vær dog opmærksomme på at indholdet 
kan ændre sig, hvis det viser sig, at noget tager længere eller kortere tid end beregnet.  

 

 

 

Indholdet til release 2.4 kommer på faggruppemøde i midten af august og til godkendelse i 
styregruppen på deres møde et par uger efter.  

 

Brugertilfredshedsundersøgelser 
Et led i det nye samarbejde med Netcompany er et øget fokus på brugertilfredshed, og derfor vil vi 
i de kommende år måle brugertilfredsheden blandt medarbejdere og forældre hver tredje måned.  
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Der er undersøgelser i gang her i juni, og vi vil gerne give en stor tak til de kommuner, der med 
meget kort varsel har sagt ja til at hjælpe med medarbejderdelen af undersøgelsen. Det er vigtigt 
for udviklingen af Aula. Forældreversionen bliver gennemført via et analysebureau.  

De næste runder forventes gennemført i september og december, og hvis din kommune måske 
kunne tænke sig at hjælpe – og selv modtage resultaterne fra kommunen, må du meget gerne 
skrive til srs@kombit.dk I hver runde har vi brug for ti forskellige kommuner, der kan udsende link 
til deres medarbejdere.  

 
Webinarer om status og fremdrift 
Til september vil Aula-projektet igen afholde en runde webinarer med deltagelse fra Aulas 
kommunale styregruppe. På møderne vil styregruppen give en status på Aulas fremdrift og 
udvikling, og et indblik i hvad der vil være fokus på det kommende års tid.   

Invitationerne til møderne vil blive udsendt i august, men du må meget gerne allerede nu sætte 
kryds i kalenderen. For at alle kommuner kan komme til orde henstiller vi som vanligt til, at man 
begrænser antallet af deltagere til tre pr. kommune. Målgruppen for webinarerne er 
systemansvarlige, skole- og dagtilbudschefer og andre med ansvar for Aula i kommunerne. 
Møderne vil ikke blive optaget, men væsentlige spørgsmål/svar vil blive skrevet ned og delt med 
alle deltagerne. 

Webinarerne bliver afholdt via Teams på følgende tidspunkter:  

• Onsdag 1. sept 2021 kl. 11 – 12 
• Torsdag 2. sept. 2021 kl. 10 – 11 
• Onsdag 8. sept. 2021 kl.  10 - 11 
• Torsdag 9. sept 2021 kl. 10 – 11 
• Torsdag 9. sept 2021 kl. 15 – 16 

 
Databehandleraftaler 
I går – onsdag den 23. juni 2021 – blev de opdaterede databehandleraftaler udsendt. Aftalerne er 
udsendt til systemansvarlige, samt deltagerne på de møder, der blev afholdt vedrørende 
databehandleraftalerne for nogle uger siden.  

Hvis du har spørgsmål vedrørende aftalerne eller processen kan du skrive til aula@kombit.dk 

 
Generel fejl på widgets for bostedsmedarbejdere under udbedring 
Vi har identificeret en generel fejl i samspillet mellem Aula og widgets, der har ramt 
bostedsmedarbejdere. Fejlen har gjort, at mange widgets ikke er blevet vist korrekt, da de enten er 
blevet vist uden data eller helt er fejlet. Vi er i gang med en udbedring og forventer, at widgets vil 
blive vist korrekt fra starten af det nye skoleår – også for bostedsmedarbejdere. 

 
Sommer… 
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt og dette er den sidste statusmail inden 
sommerferien. Mange i Aula-projektet vil være på sommerferie i ugerne 28 – 31, og der må derfor 

mailto:srs@kombit.dk
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forventes længere svartider på henvendelser i denne periode. Der er dog naturligvis hele tiden 
nogle på arbejde i tilfælde af driftsnedbrud, sikkerhedsbrud eller aktindsigtsanmodningerne.  

Rigtig god sommer  

 

Viden og materialer 
 

Del gerne 
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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