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Torsdag den 25. aug. 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 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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Materialer i forbindelse release 2.5  
 

Alle materialer – herunder video, releasebeskrivelser og oversigter til forældre, medarbejdere og 
administratorer kan nu findes her: https://aulainfo.dk/foraeldreogelever/aula-opdateres-natten-til-
loerdag-den-28-august-2022/ 

Vær opmærksom på at der i forbindelse med releasen vil være nedetid fredag nat den 26. august 
omkring midnat til lørdag den 27. august kl. 10:30. 

På grund af ændringerne til samtykker skal alle medier desuden opdateres, og det kan betyde, at 
der kan gå op til en uge før alle gamle medier – herunder billeder og albums – igen vil være synlige 
i Aula. 

Husk at du kan læse om ændringerne til samtykker på denne side: Ændringer til samtykker i Aula – 
Aula (aulainfo.dk) 



 
 

2 
 

Ændringer til OTP i release 2.5 
 

I forbindelse med opdateringen til release 2.5 sker der en ændring og udvidelse af den 
eksisterende løsning for Officielt Tilknyttede Personer (OTP).  Beskeder udsendt til grupper vil nu 
også blive sendt til OTP-indbakker. OTP vil også fremgå i brugergrænsefladen, som 
gruppemedlemmer og i modtagerfeltet for beskeder og opslag.  

OTP vil stadig ikke fremstå som enkeltpersoner, men i stedet for at vise bostedsnavnet, vil OTP i 
Aula nu stå som Kontaktperson <bostedsinitialer> (<barnets navn> <hovedgruppe>) – fx 
”Kontaktperson BK (Henrik 5.B)”. 

 

Efterlysning 
 

Tak til de kommuner, som har meldt tilbage, at de gerne vil deltage i 
brugertilfredshedsundersøgelsen i september. Vi har stadig brug for flere, så hvis I vil deltage eller 
du vil høre mere om, hvad det indebærer må du meget gerne skrive til srs@kombit.dk 

Udover taknemmelighed fra projektet giver deltagelse i undersøgelsen en kommunespecifik 
rapport over brugen af Aula og stor indflydelse på udviklingen af Aula. 

mailto:srs@kombit.dk
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