Fredag den 24. 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

Opdatering af privatlivspolitik

Onsdag 23. sept. 2020 blev privatlivspolitikken og de dataetiske retningslinjer opdateret i Aula.
Dette medførte, alle brugere, der loggede på Aula efter kl. 14:00 blev mødt af en pop-up, med en
kort beskrivelse af, hvad der var blevet opdateret. Dette inkluderede ændringen for samtykke om,
Aula må gemme brugerens profilbillede og en henvisning til, hvor man kan læse detaljerne herom
og evt. ændre sit svar på samtykke. For at en bruger fortsat kan bruge Aula skal, man sige ja til at
man er blevet gjort bekendt med disse ændringer.
I går aftes – torsdag den 24. sept. 2020 slettede Netcompany profilbilleder, som ikke har givet et
aktivt svar på samtykke. Det drejer sig om i alt 3.195 aktive brugere og ca. 30.000 inaktive brugere.
Læs mere om emnet i sidste uges statusmail.
Der er kommet nogle enkelte spørgsmål ind vedrørende ændringen i privatlivspolitikken, og der har
også været nogle opslag omkring det på de sociale medier. Hvis I får henvendelser kan I evt.
bruge dette svar:
”Privatlivspolitiken i Aula er blevet ændret, fordi Aulas funktionalitet blevet opdateret. Det er sket for
at gøre det lettere at sikre, at kontaktoplysningerne på brugerne er korrekte, og at det ikke er
nødvendigt at opdatere dem flere steder. Derfor kan de kontaktoplysningerne, der er opdateret i
Aula nu overføres til kommunens administrative systemer (fx Tabulex eller KMD elev).
Kontaktinformationer betyder i denne sammenhæng et mobilnummer, et fastnetnummer, et
arbejdsnummer eller en mailadresse.
Desuden kan en kommune vælge at modtage oplysninger om brugen af Aula. Kommunen kan
altså vælge at modtage data om, hvordan Aula bliver brugt, men de data vil ikke indeholde noget,
der gør det muligt at identificere brugeren.
Grunden til at kommunen kan ønske at hente data om brugen af Aula kan fx være, at de vil blive
klogere på, hvordan brugere anvender Aula generelt, og hvordan kommunen kan hjælpe sine
brugere og generelt forbedre brugen af Aula.”

Skelnen mellem profil- og situationsbilleder

Som det vil være de fleste bekendt, opererer Aula med en opdeling af portræt- og
situationsbilleder. Det skyldes, at projektet har fulgt de retningslinjer, der var fra Datatilsynet, da
kravspecifikationen blev lavet. Sidenhen har Datatilsynet ændret sin praksis så tilsynet nu ikke
skelner på samme måde mellem de to typer af billeder.
I Aula-projektet kigger vi derfor på, hvordan og hvornår vi kan ændre den måde Aula arbejder med
billeder og medier generelt. Men det koster jo ressourcer og skal ind i prioriteringen, og indtil nu er
der altså andet, der er kommet først. Det er vigtigt at slå fast, at Aula ikke bryder nogen regler ved
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fortsat at sondre mellem portrætbilleder og situationsbilleder – derimod er Aula pt. mere striks end
nødvendigt, og derfor bliver det mere bøvlet at bruge Aula, end det behøvede at være ifølge
Datatilsynets nye praksis. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, og derfor kigger Aula-projektet
naturligvis også på, hvordan og hvornår det kan ændres. I dette arbejde bliver brugerpanelet
inddraget, og der blev i tirsdags afholdt workshop med kommunale DPO’er
(databeskyttelsesrådgivere) fra brugerpanelet omkring blandt andet dette emne.

Komme/gå i release 2.1

Aula-projektet er i fuld gang med at lægge sidste hånd på en beskrivelse af de forbedringer, der
kommer til Komme/gå-funktionaliteten i release 2.1. Vi forventer at kunne sende den ud i næste
uge.

Aula dagtilbud
Undervisning på dagtilbud
Det online format fungerer

Som følge af COVID-19-restriktionerne, har flere kommuner forståeligt valgt at omlægge deres
forløb til online undervisning, og selvom det selvfølgelig ikke er helt det samme som fysisk
undervisning, har tilbagemeldingerne fra deltagerne på de pædagogiske superbrugerforløb været
rigtig positive.
Herunder ses nogle citater fra deltagerne på online forløb:
•
•
•
•

Jeg synes, at det fungerede rigtig fint online! God veksling mellem oplæg, opgaver og
pauser
Jeg synes, det har fungeret ganske fint - dog er det ikke helt det samme som et “fysisk”
kursus - men sådan er omstændighederne nu lige pt.
Det er fint, at man kan sidde koncentreret her på sin hjemmearbejdsplads og modtage
undervisning.
Godt at vi fik materialet i god tid, så der har været mulighed for at sætte sig ind i det inden.

Omlægning til online undervisning
Når Aula omlægger til online undervisning, er der en del praktik, som skal være på plads, for at
forløbet kan afholdes bedst muligt. For at både deltagerne og Netcompany kan forberede sig
ordentligt, er det derfor meget vigtigt, at I kontakter Netcompany ligeså snart I beslutter jer for at
afholde undervisningen online. Hvis Netcompany bliver informeret for sent kan det blandt andet
resultere i, at deltagerne ikke bliver forberedt i tide og derfor ikke er teknisk på plads ved
undervisningsstart. Det kan betyde, at der bliver brugt meget kursustid på at få deltagerne ind på
Teams-mødet og logget ind på uddannelsesmiljøet.
Aula-projektet har selvfølgelig forståelse for, at vi står i en omskiftelig situation, hvor udmeldingen
omkring COVID-10 kan ændre sig fra dag til dag. Men hvis det overhovedet er muligt beder vi jer
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træffe beslutningen senest en uge før kurset og under alle omstændigheder give Netcompany
besked lige så snart beslutningen er truffet.

Afholdte uddannelsesforløb
Undervisningen er i fuld gang, og forløber planmæssigt. Der er nu blevet afholdt 56 forløb og
undervist 779 superbrugere. Du kan læse mere om uddannelsen og de forskellige forløb via dette
link.

Udrulningen på dagtilbud
Udrulningen af Aula foregår som bekendt i fem regionale bølger. Nedenstående tabel viser en
oversigt over udrulningen på dagtilbud, samt hvornår medarbejdere og forældre får adgang i de
forskellige bølger. Den røde markør viser, hvor langt vi på nuværende tidspunkt er nået i
udrulningen. Det er kun bølge 5, som – efter planen - endnu ikke er påbegyndt deres udrulning. Se
mere her.

Adgang til Aula: Aula-projektet har fået en del henvendelser fra kommuner, som har haft
problemer med at logge ind i Aula. Det skyldes nedenstående:
Adgangen til Aula vil for administratorer, medarbejdere og forældre blive givet i takt med, at
kommunen og institutionerne får opsat Aula. Ved udrulningens start vil alle brugere, der har rollen
”Kommunal administrator” og ”Institutionsadministrator”, have adgang til Aula. Har man ikke en
administratoradgang, vil man ikke kunne logge ind i Aula, før der åbnes op for medarbejderne i
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kommunen. I skal derfor sikre, at alle dem, som skal være med til at sætte Aula op på
institutionerne, har fået den nødvendige rettighed. Læs mere i udrulningsdrejebogen.

Ekstra undervisningspladser til dagplejen
Deadline for tilmelding til online undervisning af de pædagogiske ledere af
dagplejen/dagplejepædagoger var den 23. september 2020.
Der er stadig pladser ledige pladser, så skulle din kommune stå og mangle en plads til en eller
flere af de personer, der skal ud at understøtte dagplejerne i brugen af Aula er her en ekstra
mulighed.
Tilmeldingen sker efter ”først til mølle-princippet”. Der kan max være 15 deltagere på hvert hold. Er
der ikke nok tilmeldte aflyses holdet og deltagerne tilbydes plads på et andet hold. Links til
tilmelding sendes til kommunens projektleder for Aula dagtilbud. Deadline for tilmelding er den 2.
oktober 2020.
Som tidligere nævnt bliver der undervist i nedenstående basismoduler. Der undervises i det
samme på alle undervisningsforløbene, så I skal kun tilmelde deltagerne til et forløb. Modulerne er
de samme som til undervisningen af de pædagogiske superbrugere. Der undervises blot i færre
moduler og de drøftelser der kommer er qua deltagergruppen målrettet dagplejen. For personer
der allerede har været på superbrugeruddannelsen giver det derfor ikke mening at deltage, fordi
der er tale om de samme moduler.
•

Modul 2 Målrettet kommunikation
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•
•
•
•

Modul 3 Sikker kommunikation
Modul 4 Samarbejde, planlægning og billeder
Modul 5 Hente-bringe samarbejdet
Modul 10 Afrunding og evaluering

Brugerdata

Stort set alle kommuner har nu deres brugerdata vedrørende dagtilbud i Aula. Der er direkte
kontakt til de kommuner som mangler data, manglen skyldes forskellige lokale forhold. Snitfladen
WS10, som sikrer at data kommer over i Aula fungerer overordnet som den skal og data bliver
opdateret hver nat. I praksis betyder det, at de data kommunen retter i de Brugeradministrative
systemer slår igennem i Aula dagen efter.

Nyt fra kommunerne
Interview med pilotkommune:

I denne uge kan du på Aulainfo læse et interview med den pædagogiske leder i institutionen
Kahytten i Esbjerg, som deltog i pilotafprøvningen af Aula på dagtilbudsområdet. Stor tak til Anja
og Esbjerg Kommune for at deltage. Du finder interviewet her.

Anvendelsesstrategi

Ringkøbing-Skjern Kommune har været så flinke at dele deres anvendelsesstrategi for
dagtilbudsområdet. Det er jo super god stil – mange tak til Gitte og hendes kolleger i det vestjyske.
Du finder strategien her og bilaget til strategien her.

Velkomstmaterialer

Nogle kommuner har efterspurgt eksempler på velkomstmaterialer til forældre. Du kan finde nogle
af de materialer, som pilotkommunerne har brugt her:
Forældrefolder brugt i Esbjerg
Velkomstbrev brugt i Lyngby
Forældrebrev brugt i Silkeborg
Forældrebrev brugt i Gladsaxe
Forældrefolder brugt i Gladsaxe
Forældrefolder på engelsk brugt i Gladsaxe

Viden og materialer

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.
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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.
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