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Fredag den 21. august 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. 
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Aula generelt 

 

Særligt om Widgets til brug på infotavler  
Til release 2.0 vil det blive muligt at opsætte en eller flere infotavler på skoler og dagtilbud, som 

udstiller informationer fra Aula. Mere specifikt vil man kunne udstille modulerne: Overblik, Galleri, 

Kalender, Komme/gå og Widgets. Særligt i forhold til Widgets skal I være opmærksomme på, at 

disse skal tilpasses for at blive vist på en infotavle.  

Har I behov for at udstille nuværende Widgets på infotavler eller har I ønsker om, at der udvikles 

nogle særlige Widgets til brug på infotavler, skal I tage kontakt til jeres Widgetleverandører.  

KOMBIT og leverandøren sørger for, at de tekniske forudsætninger er på plads til releasen og at 

Aulas Widget guide opdateres tilsvarende. 

 

Brugervejledning og Administratorvejledning  
Brugervejledningen og Administratorvejledningen til release 2.0 er klar fra starten af næste uge. I 

vil kunne tilgå dem på nedenstående links.  

Bemærk at de to links indtil da blot henviser til vejledningerne, som beskriver release 1.1.7 (den 

nuværende). Obs. at opdatere siden, når I tilgår de to links, så I sikrer jer, at den nyeste version af 

vejledningerne er den, I præsenteres for.  

Brugervejledning 

Administratorvejledning  

Release 2.0 forventes at være den 12. september.  

På de forreste sider i vejledningerne kan I se hvilke afsnit der er opdateret. 

 

 

Aula dagtilbud 
 

Corona 
Som konsekvens af, at Århus er hårdt ramt i forhold til Corona har vi ud fra et forsigtighedsprincip 

valgt at flytte den kommunale administratoruddannelse fra Århus til andre kommuner. Vi beklager 

meget det besvær det måtte medføre, men vi har vurderet, at det er uhensigtsmæssigt, at de 

kommunale administratorer skal transportere sig til samt opholde sig i Århus. De pågældende 

deltagerne er informeret.  

 

Uddannelsesmateriale 
Alle uddannelsesmaterialer, som anvendes i forbindelse med implementeringen af Aula for 

dagtilbud, er nu at finde online på aulainfo.  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Widget-guide-Aula-procedurer-for-produktion-af-widgets.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
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Det inkluderer Powerpoints, opgavesedler, drejebøger, visitkort og meget mere til de forskellige 

forløb. 

Anvend og genbesøg disse, så ofte der opstår behov, så de kan støtte jer i implementeringen.  

Materialet er udarbejdet i formater som Word og Powerpoint, så det er muligt for jer at tilpasse alt 

efter fokusområder, behov og tidsramme. I kan ligeledes inddrage eksempler på konkrete 

muligheder for anvendelse, retningslinjer og principper for anvendelse. Det kan eventuelt være i 

forbindelse med egen undervisning (Forløb D og E). 

Du finder det direkte link til uddannelsesmaterialet her. 

 

Indlæsning af institutioner 
Kommunernes deadline for godkendelse af dataanmodninger var den 24. juli 2020. Netcompany 

har nu indlæst alle de institutioner i Aula, hvor der var godkendte dataanmodninger den 24. juli.  

De indlæste institutioner fremgår under forvaltningsmyndigheder i administrationsmodulet og kan 

derved ses af den kommunale administrator. Bemærk at institutionsopsætningen først kan 

påbegyndes, når den pågældende kommunes udrulningsbølge starter. Det skyldes, at 

institutionsadministratorerne ikke kan tilgå den enkelte institution i Aula før. 

Hvis I mangler at indsende institutionsnumre eller ikke har godkendt dataanmodninger til den 24. 

juli, skal jeres kommunale administrator oprette en serviceanmodning på indlæsning af 

institutionen, for at få institutionen i Aula. 

Serviceanmodningen, som skal vælges, er ’Indlæsning af ny institution’. Prisen for indlæsning 

(DKK ekskl. moms) fremgår nedenfor.  

Netcompany indlæser løbende institutionerne i takt med, at de får serviceanmodningerne og 

kommunerne har godkendt dataanmodningerne. 

 

Antal institutioner Pris 

1 1700 
2-10 3400 

11-100 6800 
100 + 13600 

 

 

Piloterne høster erfaringer med brugen af Aula 

Piloterne har siden maj arbejdet med at afprøve Aula. Medarbejdere og forældre har anvendt Aula 

og høstet mange erfaringer. Erfaringerne bliver bragt ind i udviklingen Aula og ind i tilpasninger af 

implementeringsindsatsen, som alle kommuner skal igennem i efteråret.  

Over sommeren har piloterne meldt følgende pointer ind, som Aula-projektet arbejder videre med: 

https://aulainfo.dk/information-til-medarbejdere/undervisningsmateriale-dagtilbud/
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Drift og brug af Aula går efter forventningerne. Forældre og medarbejdere har taget godt imod 

Aula. Læren er, at når man får fingrene ned i Aula og bruger løsningen, så begynder refleksionerne 

om, hvordan Aula skaber værdi og hvordan arbejdsgangene bedst tilrettelægges. 

Men tilbagemeldingerne fra piloterne er også, at særligt komme-gå og ferieregistrering ikke 

fungerer som ventet. Aula-projektet har derfor identificeret de mest centrale behov for forbedringer 

og arbejder målrettet på at få løftet kvaliteten.  

Endelig er det blevet særligt klart for piloterne, hvor vigtigt samarbejde og koordinering med 

pladsanvisningen er. Det handler grundlæggende om, at data i Aula kommer fra 

pladsanvisningssystemerne. Derfor skal data rettes i de systemer, hvis data i Aula vises forkert. 

Det er særligt oprettelse af grupper og tilknytning af medarbejdere og børn til grupperne, som man 

skal koordinere og samarbejde omkring.  

Sidst men ikke mindst har piloterne nu fokus på uddannelse af medarbejderne og lederne. 

Piloterne er særlige opmærksomme på at der typisk er behov for en del egen undervisning af 

større medarbejdergrupper samt ledelsen.  

Piloterne afslutter deres pilotarbejde med udgangen af August. Piloterne skal derefter have 100 % 

fokus på deres egen implementering af Aula på alle deres institutioner.  

Husk at du stadig kan læse om piloternes arbejde på: https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-

dagtilbud/  

 

Slides fra netværksmøderne 
Tak for den jeres deltagelse på netværksmøderne den 20. eller 21. august. Som lovet er her de 

slides der blev brugt på mødet https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/6.-netvaerksmoede.pptx 

 

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.  

 

https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/
https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F6.-netvaerksmoede.pptx&data=02%7C01%7C%7C8256fabde76d47eefa8508d845ba92df%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C1%7C637336014929810803&sdata=eJKY5fGHwDw3iKlAgPSboWHmcVnv%2FPj3z4B6GQk6NGc%3D&reserved=0
mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk

