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Onsdag den 25. august 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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Forbedringer i supporten & ændringer i administrationsmodulet 
Som led i aftalen mellem Netcompany og KOMBIT er der i løbet af sommeren sket en opgradering 
af supporten. Det indebærer blandt andet, at der er blevet tilført nye og flere ressourcer til 
supporten, hvilket gerne skal betyde, at I nu oplever at få hurtigere og mere kvalificeret hjælp end 
før.  

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
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Desuden vil de supportberettigede brugere fra torsdag eftermiddag opleve ændringer i 
supportdelen af administrationsmodulet. Skemaet til indberetning af fejl er blevet væsentligt 
forenklet – blandt andet kan den berørte bruger nu fremsøges, så man ikke selv skal finde 
vedkommendes Unilogin, og de tre fritekstfelter er slået sammen til en. Desuden bliver det muligt 
at bede om hjælp til anvendelse i administrationsmodulet. Hvad de konkrete ændringer består i 
kan du se her. 

Vi håber, at I vil tage godt imod ændringerne og forventer at de vil betyde, at I vil opleve 
væsentlige forbedringer.  

 

 
Aula-webinarer 
Som varslet før sommerferien afholder Aula i september endnu engang en runde webinarer - 
denne gang med fokus på Aulas fremdrift og udvikling. På webinarerne vil repræsentanter fra 
Aulas kommunale styregruppe og KOMBIT give en status, og et indblik i hvad der er fokus på lige 
nu. 

Webinarerne finder sted: 

• Onsdag 1. sept. 2021 kl. 11 – 12 (få pladser tilbage) 
• Torsdag 2. sept. 2021 kl. 10 – 11 (ingen pladser tilbage) 
• Onsdag 8. sept. 2021 kl. 10 - 11  
• Torsdag 9. sept. 2021 kl. 10 – 11  
• Torsdag 9. sept. 2021 kl. 15 – 16 

Målgruppen for webinarerne er systemansvarlige, skole- og dagtilbudschefer og andre med ansvar 
for Aula i kommunerne. For at alle kommuner får mulighed for at komme til orde opfordrer vi som 
vanligt til, at man begrænser antallet af deltagere til tre pr. kommune, og at deltagerne fra en 
kommune søger at tilmelde sig det samme webinar.  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-support-Aendringer-2021-09.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-support-Aendringer-2021-09.pdf
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Webinarerne vil ikke blive optaget, men væsentlige spørgsmål/svar vil blive skrevet ned og delt 
med alle deltagerne efterfølgende. 

Invitationerne til webinarerne er sendt til de systemansvarlige i kommunerne.  

 

Kommende releases 
Den kommende release – release 2.3 - af Aula kommer i slutningen af november, og indholdet er 
meldt ud, og kan ses på Aulainfo. I dette dokument kan du finde en grundigere beskrivelse af de 
ændringer der vil komme til komme-gå-modulet i release 2.3. 

Den næste release bliver der i øjeblikket arbejdet på at få på plads i samarbejde med faggruppen 
og diverse brugergrupper. Lige nu sidder vores it-konsulenter med en bruttoliste på ca. 70 emner 
som er udvalgt fra puljen af ændringsønsker på baggrund af Aulas prioriteringsmodel - blandt 
andet på baggrund af kvalificering i diverse brugerpaneler og ud fra brugertilfredshedstal for de 
enkelte moduler. Bruttolisten skal i de kommende uger skæres ned og prioriteres af faggruppen, 
hvorefter den endelige liste skal godkendes af styregruppen. Alt dette vil være sket inden 
udgangen af september, hvorefter vi vil melde planerne ud.  

Vi forventer at selve releasen – release 2.4 - kommer til marts 2022. 

 

Rekruttering til brugerpaneler – Aula mangler folk fra dagtilbud 
Aula brugerpaneler bliver blandt andet brugt til at kvalificere og prioritere ændringsønsker og til 
sparring omkring konkrete behov og arbejdsgange i institutionerne. Der sker løbende udskiftning i 
panelerne, og lige i øjeblikket kunne vi godt bruge nogle flere personer fra dagtilbud. Møderne i 
brugerpanelerne foregår stort set altid online. Du må meget gerne efterlyse personer i din 
organisation. Interesserede kan skrive til aula@kombit.dk 

 
 

Fejl i Komme/gå-statistik 
I forbindelse med implementeringen af udtræk af komme/gå data (til CSV filer) har angivelse af 
børnenes tilknytning til hovedgruppe ikke været korrekt angivet. De fremgår kun med deres 
nuværende hovedgruppe og ikke den korrekte hovedgruppe tilbage i tid.  

Fejlen bliver rettet i slutningen af september. Herefter vil data altså være korrekte. 

 

Tjek op på tilgængelighedserklæringen 
KOMBIT har modtaget nogle henvendelser fra brugere, som har oplevet ikke at kunne få adgang til 
tilgængelighedserklæringen for Aula-hjemmesider (fx på /was). I den forbindelse vil vi minde alle 
om lige at tjekke om tilgængelighedserklæringen fungerer på din institution. Du kan læse mere 
opsætningen af tilgængelighedserklæringen på Drupal brugervejledningen på Aulainfo her. 

 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/status-paa-nye-funktionaliteter/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Forbedringer-til-komme-gaa-release-2.3.pdf
https://aulainfo.dk/om-aula/aulas-prioriteringsmodel/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-Drupal.pdf
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Udfasning af Skoleintra-arkivet 
Vær opmærksom på, at institutionsadministratorer ikke længere vil have adgang til 
Skoleintraarkivet efter opdateringen af Aula til release 2.3 i november 2021. 

I kommunen og på de enkelte institutioner bør i derfor overveje, hvorvidt i ønsker data trukket ud af 
Skoleintra-arkivet, da denne proces er nemmere, hvis de lokale administratorer stadig har adgang 
til arkivet og kan gennemgå data ifm. processen.  

 

Mød KL og Aula på dagtilbudskonference 
Den 31. august 2021 byder KL velkommen til den årlige dagtilbudskonference. På en stand på 
konferencen vil KL præsentere den nye anvendelsesstrategi for Aula dagtilbud. Her vil du også 
kunne møde en repræsentant fra Aula-projektet i KOMBIT 

 
Netcompany afholder kurser 
Netcompany tilbyder nedenstående online kurser i løbet af efteråret.   

• Brush-up kursus: 23/09, kl. 11:30-13:30.  
o Pris: 1.200 DKK pr. kursist.  
o Tilmelding via dette link. 

 
• Administratorkursus: 30/09, kl. 9-15.  

o Pris: 2.900 DKK pr. kursist. 
o Tilmelding via dette link. 

 
• Almindeligt brugerkursus: 07/10 kl. 9-15.  

o Pris: 2.900 DKK pr. kursist. 
o Tilmelding via dette link.  

 

Det er muligt at læse mere om de enkelte webinarer her: 
https://www.netcompany.com/da/implementering/aula/uddannelse-og-e-laering 

  

 

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.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.conferencemanager.dk%2Faulatilkoebbrushup&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7C38db79c5b1ac41dd781408d94832f95d%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637620206036582795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qlmrq5t1bxL%2F1ZMz2ol5YHpOKXG%2Bg0M2JgDXbe7Pu0w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.conferencemanager.dk%2Faulaadministratorkursus&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7C38db79c5b1ac41dd781408d94832f95d%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637620206036582795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fxjH8MydisxSAHZOso7SboBep9Ve2KkusE9naBejvLk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.conferencemanager.dk%2Faulatilkoebalmbrugerkursus&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7C38db79c5b1ac41dd781408d94832f95d%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637620206036592784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AlHaIDAcFR5VMN%2BjIK5H2CrQn6eEYSFeBOPgjMmUaNw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.netcompany.com%2Fda%2Fimplementering%2Faula%2Fuddannelse-og-e-laering&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7C38db79c5b1ac41dd781408d94832f95d%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637620206036592784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1lyuov2OYgCg56NDWcahaIJbuNJ571DUjQkcmgDl1ek%3D&reserved=0
mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
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