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Torsdag den 16. januar 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 på 
aula.implementering@netcompany.com, med oplysninger om navn, tlf. og email. 
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1.1 mio. brugere er nu på Aula 
Velkommen til denne uges Aula-nyhedsbrev, som i høj grad vil stå i dagtilbuddenes tegn. Tirsdag 
den 14. januar afholdt vi det første egentlige projektledermøde for pilotkommunerne på dagtilbud, 
og det kom der en masse god viden og input ud af, som Aula-projektet vil dele med jer på de 
kommende sider. Projektlederne i Næstved, Esbjerg, Silkeborg og Gladsaxe er trukket i 
arbejdstøjet, og det betyder gode drøftelser, de første spæde erfaringer og naturligvis også masser 
af spørgsmål som KOMBIT og Netcompany arbejder videre med.  

Selvom der er meget fokus på dagtilbud bliver der naturligvis også kigget på skole og Aula 
generelt. Tirsdag eftermiddag havde præcis 1.115.718 mennesker været logget på Aula, og tallet 
stiger fortsat, selvom det efterhånden går langsomt. 

 

Nyt fra dagtilbudspiloterne  
Piloterne på dagtilbud har aftalt at mødes ca. en gang om måneden for at samarbejde og drøfte 
fælles opgaver. På bagkant af møderne vil Aula-projektet fremover her i statusmailen fortælle lidt 
om, hvad piloterne arbejder med pt. Derved kan I alle sammen blive inspireret og inddrage 
piloternes refleksioner i jeres arbejde lokalt.  

Inden udgangen af januar vil I på Aulainfo.dk kunne finde sider, hvor hver pilotkommune fortæller 
om deres deltagelse og deler viden og erfaringer.  

Projelktlederne fra pilotkommunerne mødtes i tirsdags den 14. januar 2020. På dette møde 
drøftede piloterne blandt andet nedenstående emner. 

Næste møde med pilotkommunerne bliver afholdt d. 3. marts 2020. 

 

Udviklingen af Aulas funktionalitet i 2020 
På mødet blev de højest prioriterede og mest omfangsrige forbedringer til Aula præsenteret. 
Yderligere blev der drøftet en række boblere og vendt nogle emner, hvor KOMBIT har brug for 
mere viden. I 2020 fylder Nyt Unilogin rigtig meget i udviklingsplanerne af Aula. Men de specifikke 
behov som dagtilbud evt. har, vil naturligvis også få plads. KOMBIT er særlig opmærksom på, 
hvad der evt. er kritisk for at kunne få en god go-live på dagtilbud i efteråret.  

På mødet var den første umiddelbare vurdering, at der ikke er mangler i Aulas funktionalitet, der 
betyder, at Aula ikke kan gå live på dagtilbud. Dog blev det påpeget, at et kvalitetsløft af komme-gå 
modulet er afgørende for brugeroplevelsen af Aula - noget KOMBIT også har hørt fra en række 
andre kommuner. 

Inden jul blev der afholdt workshops, hvor der blev identificeret en række forbedringer til 
komme/gå-modulet. Desuden har Aula-projektet været i dialog med en række kommuner, som har 
givet input til videreudviklingsønsker. Disse arbejdes der pt. på, og de vil ligesom Nyt Uni-login 
komme til at fylde i roadmappet for 2020. Af andre større emner kan nævnes årsrul samt sikring af 
at kontaktoplysninger, som indtastes i Aula, opdateres i de administrative systemer.  

KOMBIT er ved at planlægge yderligere afdækning af behov på dagtilbudsområdet med henblik på 
udvikling frem mod go-live. Blandt andet skal vi kigge på ”lånebørn”, ”specialbørn”, data mellem 
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overgange, morgenvagten, klynge/områdestyring og lukkedage.  Der vil løbende blive informeret 
om denne proces. 

På mødet den 14. januar 2020 var der også enighed om, at det er vigtigt at have fokus på det 
samlede systemlandskab på dagtilbud, og dermed også hvad andre systemer på dagtilbud skal 
løfte af behov. Pilotkommunerne vil i de kommende uger arbejde med at identificere deres egne 
systemlandskaber, og dermed søge at skabe afklaring om, hvilke behov der skal løftes i Aula, og 
hvilke der hører til i andre systemer. Vi forventer at kunne lægge pilotkommunernes 
systemlandskaber på aulainfo.dk i midten af februar til inspiration. 

 

Anvendelsesstrategi for dagtilbud 
Pilotkommunerne på dagtilbud arbejder alle med anvendelsesstrategier, men på forskellige måder. 
Nogle tænker tæt sammenhæng mellem skole og dagtilbud. Nogle kigger meget på faktisk 
funktionalitet i systemlandskabet. Nogle kigger på, hvordan man som medarbejdere har en god 
kommunikation i Aula med forældrene. Det er naturligvis vigtigt at tænke den nye dagtilbudslov 
med ind i arbejdet med strategien, da den som bekendt stiller en række krav til fx 
forældresamarbejdet. 

KOMBIT anbefaler, at alle kommuner så småt går i gang med refleksioner om, hvad 
anvendelsesstrategierne på dagtilbud skal indeholde, og hvordan man får sat gang i de relevante 
drøftelser.  

I februar vil piloterne dele deres udkast til anvendelsesstrategier, de bagvedliggende overvejelser 
samt tanker om de drøftelser, de skal have med kollegaer og forældre. KL og KOMBIT arbejder på 
en række refleksionsspørgsmål, som kan anvendes i arbejdet. Disse vil blive delt på aulainfo.dk  

 

Dagplejeområdet  
På pilotkommunernes januarmøde var dagplejeområdet på dagsordenen. Det er et område, som 
formentligt kommer til at rumme særlige udfordringer, og derfor er det vigtigt at tage det op nu. 

På mødet kredsede samtalen særligt om tre temaer: 

- Onboarding og uddannelse af dagplejerne som en særlig medarbejdergruppe 
- Morgenvagten og ”lånebørn” samt gæstedagplejer 
- Datamodellen i dagtilbudsregistret - fx at kunne oprette grupper på alle niveauer samt at 

have alternativ adresse som anvisningssted. 
 

Det blev aftalt, at KOMBIT arbejder videre med at afdække udfordringerne på dagplejeområdet. 
KOMBIT vil have behov for at inddrage relevante medarbejdere i kommunerne i afdækningen. Vi 
vender tilbage med dette senere.   

Hvilke typer af dagtilbud får Aula? 
Når Aula bliver taget i brug på dagtilbudsområdet er det alle kommunale og selvejende institutioner 
og dagplejere, der får adgang til løsningen. Mere præcist omfatter den kommunale tilslutning til 
omfatter følgende dagtilbud iht. Dagtilbudsloven § 19: 
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• Kommunale daginstitutioner (Dagtilbudsloven § 19 stk. 2) 
• Selvejende daginstitutioner (Dagtilbudsloven § 19 stk. 3) 
• Kommunale dagplejere (Dagtilbudsloven § 21 stk. 2) 

Private dagtilbud og dagplejere vil på linje med private skoler selv skulle tilkøbe løsningen gennem 
Netcompany.  

 

Hjemmesider for dagtilbud 
KOMBIT har modtaget nogle spørgsmål vedrørende igangsættelse af opgaven med at udarbejde 
hjemmesider i dagtilbud. Ligesom på skoleområdet vil Aula-projektet sørge for systematisk at 
indhente oplysninger fra kommunerne og oprette hjemmesiderne. Før dette sker er det imidlertid 
vigtigt, at den enkelte kommune har gjort sig tanker om, hvordan de vil organisere sig i forhold til 
Aula. De overvejelser kan kommunerne derfor med fordel gå i gang med nu. Når planerne ligger 
klar vil vi melde ud, hvornår kommunerne skal melde oplysninger ind, og hvornår der bliver åbnet 
for hjemmesiderne.  

Samtidig kan man naturligvis med fordel gå i gang med at planlægge og forberede, hvordan 
hjemmesiderne skal se ud, og hvad de skal indeholde. I dette arbejde kan man bruge de 
vejledninger, der findes på aulainfo.dk her. 

 

Vikarnoter 
En fejl, der har skabt en del frustration er, at vikarnoter i Aula kan forsvinde, når der foretages en 
ændring af en vikardækning fra ISTs vikarmodul.  

IST, Netcompany og KOMBIT har efter en fælles analyse fundet en løsning, der vil håndtere 
problemet. Programmerne er ved at blive rettet til, men der mangler at blive fundet en god 
overgangsløsning for alle de eksisterende vikarnoter. Løsningen forventes implementeret i løbet af 
februar, og der meldes en mere præcis dato ud, når den kendes.  

Lidt mere detaljeret er løsningen, at IST ikke opretter en ny skemabrik, når der laves en 
vikardækning, men at den eksisterende brik opdateres med vikarinformationerne. Det er noget 
mere komplekst end det lyder, og det vil kræve en del test, inden det frigives.  

Ændringen har kun betydning for skoler, der benytter ISTs vikardækning.  

 

Udrulning af det nye UNI-login i uge 8 
Det nye UNI-login indeholder en række sikkerhedsmæssige forbedringer og er nu planlagt til 
udrulning d. 18. februar 2020. 

I kommunerne er det ved at blive afklaret, hvilken betydning det får for brugen af UNI-login og den 
øvrige sikkerhedsmæssige opsætning på skoler mv. 

Ændringen vil berøre stort set alle brugere af UNI-login. 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/hjemmesider/
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Hvordan ændringen implementeres vil være forskellig fra kommune til kommune, og det er derfor 
den enkelte kommune der står for kommunikationen af den nøjagtige ændring til alle kommunens 
brugere.  

Aula-projektet forventer at lave tilpasninger, som understøtter forbedringerne i det nye UNI-login 
efter påske. Der vil altså ikke være ændringer i Aula d. 18 februar 2020, men brugerne vil opleve et 
ændret login-flow, hvis de benytter sig af UNI-Login. 

KOMBIT og Netcompany er forberedt på, at der kan blive flere kald omkring d. 18. februar 2020 til 
Aulas supportfunktion, og vi har derfor bedt STIL om input, så vi kan være i stand til at hjælpe 
brugeren rigtigt videre til STILs support. Du kan læse mere om det nye UNI-login på STILs 
hjemmeside. 

 

Komme/gå - Fejl i status på antallet af børn 
Der er identificeret en fejl i Aulas Komme/gå-modul. Fejlen bevirker, at antallet af børn til stede i 
institutionen ikke fremgår korrekt på komme/gå-tavlerne. Børn, der er tilknyttet en placering, tæller 
således ikke med i det samlede antal af børn til stede i SFO. Dvs. at der fx reelt kan være 30 børn i 
SFO’en, mens der på skærmen fremgår et andet antal.  

Dette er naturligvis særligt væsentligt i forbindelse med beredskabsplaner og Netcompany arbejder 
på en fejlrettelse, som bliver en del af en fejlrettelsesrelease onsdag d. 22. januar 2020. 

Indtil fejlen er rettet vil antallet af børn skulle opgøres manuelt. Dette gøres ved at se på antallet af 
børn til stede og manuelt gennemgå de enkelte lokationer. Dette kan gøres ved at åbne Komme/gå 
i Aula og vælge status ”Fysisk placering”.  

 

Konsekvensanalyser 
Som beskrevet i en mail til de kommunale projektledere i tirsdags, har vi fået en tilkendegivelse fra 
Datatilsynet om, at kommunerne skal have udarbejdet en konsekvensanalyse (DPIA) for Aula.  

I december var Datatilsynet på varslet tilsynsbesøg i KOMBIT. Datatilsynet bemærkede, at det er 
den enkelte kommunes ansvar at udarbejde en risikovurdering og konsekvensanalyse. Det er det 
fordi det er kommunerne der er dataansvarlige i forhold til de personoplysninger, der behandles i 
Aula. Hvis kommunerne ikke allerede har udarbejdet risikovurdering og konsekvensanalyse, bør 
de derfor gøre det nu.  

Du kan finde yderligere information om konsekvensanalyser på Datatilsynets hjemmeside her: 
https://www.datatilsynet.dk/media/6563/konsekvensanalyse.pdf. 

KOMBIT vil for at hjælpe kommunerne på vej udarbejde et udkast, som kommunerne kan tage 
udgangspunkt i. Desuden planlægger KOMBIT at afholde nogle Skype-møder, hvor kommunerne 
kan stille spørgsmål og videndele. Udkastet vil være klar senest i uge fem. 

 

https://www.stil.dk/aktuelt/uvm/2019/dec/191206-lancering-af-nyt-og-mere-sikkert-unilogin
https://www.stil.dk/aktuelt/uvm/2019/dec/191206-lancering-af-nyt-og-mere-sikkert-unilogin
https://www.datatilsynet.dk/media/6563/konsekvensanalyse.pdf
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Efterlysning: Har du materialer andre kan få glæde af 
Husk at vi altid søger materialer, som andre kommuner kan få glæde af. Det gælder også selvom 
det ikke er helt færdigt. Hvis du har noget du vil dele, kan du skrive til aula@kombit.dk 

 
Input til statusmailen 
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.  

mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
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