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Fredag den 17. september 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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Deadline for indsendelse af databehandleraftaler flyttet til 8. oktober 2021 
Fejlen i vores signaturløsning Penneo er nu løst og databehandleraftalerne kan nu igen 
underskrives. Vi har rykket deadline for underskrivelse til den 8. oktober 2021. 

 

 
Spørgsmål/svar fra Aula-webinarer 
Tak for jeres deltagelse i Aula-webinarerne. Præsentationen er sendt ud, og kan også findes her. 
Spørgsmål-svar-ark fra møderne findes her. 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-styregruppe-webinarer-sept.-21-praesentation.pptx
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Spoergsmaal-svar-Aula-webinarer-sept.-2021.pdf
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Forslag til prioritering besluttet af faggruppen  
I går torsdag den 16. september 2021 blev der afholdt faggruppemøde. Mødets hovedfokus var 
prioritering af indhold til releasen i marts 2022, og det var et rigtigt godt møde med god dialog og 
mange beslutninger. 

Det oplæg som faggruppemødet endte med skal nu forbi 
Aulas styregruppe. Det sker på næste mandag den 27. 
september 2021, hvorefter vi forventer at kunne melde de 
foreløbige planer for release 2.4 ud på Aulainfo.dk. Det sker 
dog under de sædvanlige forbehold for mulige ændringer. 

Du kan læse mere om faggruppen, og hvem der er 
medlemmer her.  

 

 

 
 
 
 
 

 
Referat fra styregruppemøde 
Seneste Aula kommunestyregruppemøde blev afholdt den 23. august 2021. Referatet findes her.  

 

 
Resultater af brugertilfredshedsmålingen 
I juni gennemførte Aula en større brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre og medarbejdere 
i skoler og dagtilbud. Resultaterne viser, at forældrene er relativt tilfredse med Aula, mens 
medarbejdere – især i skolerne er meget utilfredse. Tilfredsheden blandt medarbejdere i skolerne 
er faldet med 0,3 point i perioden siden seneste undersøgelse i november, men til trods for dette 
har tilfredsheden med de enkelte moduler i Aula været stabil. 

Desuden viser resultaterne blandt andet, at der er relativ høj tillid til datasikkerheden i Aula. 

Du finder en rapport med resultaterne her.  

 

Husk at vi har brug for flere kommuner, der kan deltage i brugertilfredshedsundersøgelsen i slut-
november/start-december. Skriv til srs@kombit.dk hvis du vil høre mere. 

 

https://aulainfo.dk/om-aula/aulas-ledelse-og-beslutningsorganer/
https://aulainfo.dk/om-aula/aulas-ledelse-og-beslutningsorganer/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Orientering-fra-Aula-styregruppemoede-23-august-2021.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Faerdig-rapport-tilfredshedsundersoegelse-Aula-juni-2021.pdf
mailto:srs@kombit.dk
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Ændring af cookie-håndtering 
På baggrund af NOYB-sagen har KOMBIT sammen med Netcompany gennemgået 
cookiehåndteringen på hjemmesiderne (Drupal). Dette medførte en ændring, som blev 
implementeret den 8. september 2021.  

Ændringer betyder, at de tjekbokse brugeren møder første gang de ser cookiebanneret ikke er 
afkrydset (med undtagelse af Nødvendige Cookies), men at brugeren nu aktivt skal tilvælge, 
hvorvidt de ønsker at deres brug af hjemmesiden kan trackes via et eller flere analyseværktøjer.  

 

Ny metode til at vælge gruppe 

Den 9. september 2021 blev det også lavet en ændring, der mindsker sandsynligheden for at 
brugere ved en fejl får valgt hele modtagergrupper. 

Området markeret med en firkant nedenfor folder nu udelukkende gruppen ud, og gruppen bliver 
ikke markeret.  

For at vælge gruppen skal der aktivt klikkes på selve cirklen eller til venstre for cirklen.  

 

   

 

 

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://www.version2.dk/artikel/noyb-slaar-ned-paa-cookies-med-massesoegsmaal-flere-danske-virksomheder-iblandt-1093139
mailto:aula@kombit.dk
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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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