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Fredag den 21. januar 2022 

 

 

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 
 

Opgradering af Aula hjemmesider 
I regi af Aula-projektet leveres også en hjemmesideløsning baseret på Drupal fx 
https://engbjergskolen.aula.dk/. Drupal er et såkaldt CMS, hvori hjemmesider kan opbygges og 
administreres.  

Drupal bliver nu opdateret og i den forbindelse er der også behov for at opdatere alle 
hjemmesiderne. Derfor vil der i de kommende uger være lidt nedetid på hjemmesiderne. 

I løbet af nedetiden vil det ikke være muligt for administratorer at logge ind og lave ændringer på 
hjemmesiderne. Hver enkelt hjemmeside vil herudover være utilgængelig i fem minutter indenfor 
tidsrummet.  

Det drejer sig om følgende tidspunkter: 

- 26. januar 2022 fra kl.16:00 til 27. januar 2022 kl. 08:00  
- 2. februar 2022 fra kl. 16:00 til 3. februar 2022 kl. 08:00  

I forbindelse med opdateringen foretages også en række forbedringer til hjemmesiderne:  

Mulighed for HTML-redigering i teksteditoren: Drupal benytter nu en teksteditor, som 
understøtter HTML-redigering. Dette vil blandt gøre det muligt, at anvende iFrame på 
hjemmesiden at åbne links i et nyt vindue, at indlejre video på siderne og det vil give flere 
tekstmuligheder i editoren.  
 
Mulighed for at tilføje Siteimprove-modul: Siteimprove modul kan blandt andet bruges til 
at gennemgå hjemmesiderne i forhold til tilgængelighed.  
 
Mediebibliotek: Der er nu adgang til et mediebibliotek som gør det muligt at genbruge 
billeder og altså bruge det samme billede flere steder.  
 
Størrelse på herobillede reduceres: Herobilledet – det store billede på forsiden – bliver 
nu reduceret så man kan vise mere af hovedindholdet på siden.  
 
Cookies: Det nuværende cookie banner forbedres. 
 

Ændring i antallet af tegn i tilladelser og supplerende stamdata 
Mange kommuner har ytret ønske om at få udvidet antallet af tegn i tilladelser og supplerende 
stamdata. Med flere tegn er det muligt at tilføje længere forklaring om, hvad en tilladelse eller 
supplerende stamdata dækker over – fx i forbindelse med tilladelse til coronatest. Den 6. januar 
2022 blev antallet af tegn derfor udvidet fra 200 til 600.  

 

Opdatering til ugeoverblik 
I forbindelse med opdateringen til release 2.3 i november 2021 blev ugeoverblikket i Aula en del af 
komme/gå. I ugeoverblikket kan medarbejdere og nok særligt ledere i et dagtilbud eller i en SFO 
se, hvor mange børn der kommer en specifik dag og også se informationer på hvert barn pr. dag. 

https://engbjergskolen.aula.dk/
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Desværre var der dog en fejl i ugeoverblikket, som betød, at det ikke var synligt på dags dato (i 
dag), hvis en forælder redigerede sygdom på samme dag.  

Fejlen blev rettet 5. januar 2022. 

 

Nyt om infotavler 
Widgetleverandørerne og enkelte kommuner har udtrykt ønske om at kunne lave widgets til 
infotavler. For at sikre at det er muligt at udstille de korrekte widgets på de korrekte infotavler, 
udvides Aula nu til at understøtte, at data kan sendes fra Aula til widgetleverandører. Løsningen 
implementeres ultimo januar. Når det sker, vil Aula-projektet sende information om løsningen til 
både widgetleverandører og kommuner.  

  

Husk at indmelde fejl  
Antallet af indmeldte fejl er i den seneste tid faldet betragteligt. I KOMBIT og Netcompany håber og 
tror vi, at det primært skyldes, at der simpelthen ikke er så mange fejl længere, men det kan jo 
også skyldes, at brugere og kommuner ikke får meldt dem ind. Vi oplever desuden fra tid til andet 
at høre om fejl fx på Yammer eller sociale medier, som ikke er indmeldt. Derfor her en opfordring til 
at indmelde fejl hurtigst muligt, når man opdager dem. I øjeblikket er mængden af kendte fejl i Aula 
meget lille, hvilket betyder at fejl kan rettes hurtigt. Der er derfor rigtig god grund til at få 
indrapporteret fundne fejl så hurtigt som muligt, så vi kan få dem rettet. Fejl i Aula skal indberettes 
via Aulas administratormodul.  

 

Referat fra styregruppemøde 
Den 13. december 2021 blev der afholdt møde i Aulas styregruppe. Referatet fra mødet kan ses 
her.  

Næste møde i styregruppen afholdes i februar 2022. 

 

Udskiftning i faggruppen 
På grund af jobskifter er der sket et par udskiftninger i faggruppen. Nye i gruppen er Sisse Kit 
Pedersen fra Frederikshavn og Emil Zeuthen fra Greve. Velkommen til jer. Du kan læse mere om 
faggruppen og Aulas organisering i øvrigt her.  

 

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. 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Orientering-fra-styregruppemoede-13-dec-2021.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Orientering-fra-styregruppemoede-13-dec-2021.pdf
https://aulainfo.dk/om-aula/aulas-ledelse-og-beslutningsorganer/
mailto:aula@kombit.dk


 
 

4 
 

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
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