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Fredag den 3. sept. 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 
 

Udviklingen af release 2.0 
Udviklingen af release 2.0 går som forventet. Releasenoten vil blive sendt til alle projektledere i 
midten af næste uge og vil også være med i næste uges statusmail.  

Som nævnt i de seneste statusmails kan du finde den opdaterede brugervejledning og 
administratorvejledning via nedenstående links. 

Brugervejledning 

Administratorvejledning  

 

Styregruppemøde 
Torsdag den 27. august 2020 blev der afholdt møde i Aulas kommunale styregruppe. Du kan læse 
referatet fra mødet her.  

 

Tildeling af kommunale administratorrettigheder  
Hvis man er kommunal administrator, har man mulighed for at tildele andre medarbejdere rollen 
som kommunal administrator, institutionsadministrator, eller give dem øvrige 
administratorrettigheder. Dette gøres ved at tilgå administrationsmodulet, fremsøge brugeren og 
tildele rollen via ”Tilføj Roller og Rettigheder”. Det er altså helt op til kommunen selv, hvem der skal 
være administratorer. Administratorer kan tilgå Aula fra kommunens udrulningsbølges start.  

 

Aula dagtilbud 
 

Uddannelse i Aula godt i gang 
Så er uddannelserne i Aula for alvor kommet i gang på dagtilbudsområdet. Administratorer og 
superbrugere på dagtilbudsområdet får i disse uger og måneder undervisning i at opsætte og 
bruge Aula. Netcompany afholder undervisningen, som del af det fælles arbejde med 
implementering af Aula. Vurderingen af kursernes indhold og relevans fra deltagerne er positive.  

Ud over undervisning afholdt af Netcompany, gennemfører mange kommuner også yderligere 
undervisning, for at sikre at medarbejdere og ledere er klædt godt på til at få en god start med 
Aula. Nogle kommuner vælger at afholde hovedparten af undervisningen selv, for at få endnu mere 
lokalt præg på undervisningen. Blandt andet har Silkeborg udarbejdet en plan, hvor kommunens 
egne medarbejdere står for hovedparten af undervisningen. Du kan se Silkeborgs samlede plan for 
undervisning her. 

 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Orientering-fra-styregruppemoede-27.-august-2020.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Orientering-fra-styregruppemoede-27.-august-2020.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Silkeborg-Uddannelsesoverblik-efteraar-2020.xlsx
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Silkeborg-Uddannelsesoverblik-efteraar-2020.xlsx
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Så starter bølgerne vedrørende udrulning af Aula 
Første bølge vedrørende udrulningen af Aula er startet d. 1. september. De næste fire tirsdage går 
de øvrige fire bølger i gang. Dermed begynder medarbejdere og ledere på dagtilbudsområdet i 
hele landet at få adgang til Aula. Kommunerne kan ved bølgestart se data fra de 
brugeradministrative systemer i Aula og gennemføre den kommunale opsætning samt opsætning 
på institutionsniveau.  

Hvis du har erfaringer og viden, du gerne vil dele med resten af landet, så skriv til aula@kombit.dk, 
så kan vi sammen skrive en nyhed eller fx dele materiale. 

 
Online undervisning pædagogiske superbrugere 
Lige om lidt går undervisningen af de pædagogiske superbrugere i gang og som nævnt i sidste 
uges statusmail er der mulighed for at undervisningen kan foregå online – hvis kommunen fx er 
lukket ned på grund af corona, eller man ønsker det af anden grund.  

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan undervisningen kommer til at foregå, hvis det skal foregå 
online.  

Hvad er konceptet? 

• Online uddannelse sker over Teams 
• Uddannelsesmodulerne er de sammen som ved fremmødeundervisning 
• Kommunen kan vælge om den ønsker det fulde undervisningsforløb på syv timer eller den 

lille pakke på fire timer. Der er tale om den samme valgmulighed, som kommunene havde i 
forhold til fremmødeundervisning. 

• Hvis kommunen vælger det fulde forløb kan det opdeles over to dage, så deltagerne får 
størst muligt udbytte. 

• De to undervisningsdage bliver lagt så tæt på hinanden som muligt, men der kan være 
logistik og mandskabsmæssige bindinger, der gør at dagene ikke nødvendigvis kan ligge 
lige efter hinanden. 

 

Hvad skal kommunen være opmærksom på? 

• Kommunen skal sikre computere til deltagerne samt sikre at de har internetadgang 
 

• Kommunerne skal sikre, at der deltager en leder til online undervisningen som dels: 
o Fortæller hvilke kommunale beslutninger der er taget i forhold til brugen af Aula 
o Hjælper de medarbejdere, der evt. måtte få tekniske udfordringer i forhold til 

kommunens eget IT-miljø 
 

• Inden undervisningen skal kommunen have: 
o Informeret medarbejderen om, at undervisningen sker online 
o Afholdt et Teams-møde, så deltagerne er fortrolige med Teams 
o Sikre at alle deltagerne kan komme ind i kommunens uddannelsesmiljø, for at sikre 

at alle er fortrolige med at logge ind 
o Overveje om deltagerne skal have opgavesedlerne på papir eller om de blot skal 

kunne se dem online. Hvis de skal have dem på papir skal kommunen sikre dette 
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o Projektlederen modtager en Teams-invitation fra Netcompany, som skal 
videresendes til deltagerne. Der kan deltage det antal deltagere, der allerede er 
aftalt i forhold til det fysiske forløb. 

o Sendt projektlederslidet til Netcompany 
 

Hvad er den videre proces? 

• Hvis din kommune pludselig lukker ned, og medarbejderne bliver sendt hjem pga. corona 
vil vi bede kommunens Aula-projektleder om hurtigst muligt at kontakte aula@kombit.dk, så 
kommunen, Netcompany og KOMBIT kan tilrettelægge det videre forløb. Herunder datoer 
for onlineundervisningen.  
 

• Hvis din kommune ikke er lukket ned, men alligevel ønsker onlineundervisning i stedet for 
fremmøde-undervisning er kommunens Aula projektleder velkommen til at skrive til 
aula.implementering@netcompany.com, så koordinerer I jeres undervisningsdage sammen 
med Netcompany. Deadline hvis I ønsker online undervisning er den 11. september 2020.  

 
 

KL afholder virtuelt temamøde om implementering af Aula på dagtilbudsområdet 
Torsdag den 10. september 2020 afholder KL et virtuelt temamøde om implementering af Aula på 
dagtilbudsområdet. Mødet afholdes i digitalt via Teams kl. 13-16 og har til formål at understøtte 
kommunerne i implementeringen af Aula i landets dagtilbud.  

På temamødet vil Maria Ørskov Akselvoll fortælle om digital skole/hjem kommunikation, og 
Rasmus Engelbrecht fra LEAD vil inspirere til og informere om implementeringsledelse. Derudover 
deler pilotkommuner ud af deres erfaringer med implementering af Aula. Undervejs får 
kommunerne mulighed for at tage hul på de vigtige lokale drøftelser. I kan tilmelde jer her: 
https://tilmeld.kl.dk/temamoedeaula 

OBS: Temamødet er identisk med de virtuelle temamøder, KL afholdt den 29. maj og den 2. juni 
2020. Her er altså muligheden for at deltage, hvis man ikke deltog i foråret, men også muligheden 
for at udvide kredsen af folk, der har kendskab til de centrale drøftelser og processer, der er med til 
at sikre den gode implementering af Aula for dagtilbud.  

 

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.  

 

mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula.implementering@netcompany.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftilmeld.kl.dk%2Ftemamoedeaula&data=02%7C01%7C%7C673e211c26ab4c7315bb08d84d79eb5a%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637344533340205737&sdata=oLHjNsjWAp66f96dOpciEconTcaqX7AqHC6OPLIxY98%3D&reserved=0
mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
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