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Fredag den 28. jan. 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 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 
 
Aula i pressen 
Som en del nok har bemærket har Skolelederforeningen i denne uge offentliggjort resultaterne af 
en undersøgelse om meningen om Aula blandt deres medlemmer. Du kan læse om undersøgelsen 
her: https://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/nyheder/2021/massivt-brug-for-
forbedringer-af-aula/ 

KOMBIT holder i forvejen regelmæssigt møder med blandt andet Skolelederforeningen og vil 
naturligvis også tage en dialog omkring undersøgelsen blandt andet for at finde ud af, hvordan vi 
bedst kan indarbejde skoleledernes input i prioriteringen af ønsker til Aula. Samme dialog vil vi 
tage med andre interesseorganisationer. 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/nyheder/2021/massivt-brug-for-forbedringer-af-aula/
https://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/nyheder/2021/massivt-brug-for-forbedringer-af-aula/
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Desuden er der i denne uge en artikel om Aula i BUPL’s blad Børn og Unge. De har besøgt 
Kahytten i Esbjerg, som var med i pilotafprøvningen af Aula sidste år. Den artikel kan du læse her 
(fra side 30): 
https://www.epaper.dk/buplforbund/boernogunge/2021/b%C3%B8rnunge1_21_epaper/ 

 
Fakturaer for Aula udsendes i februar 
Betalingen for Aula sker to gange årligt og næste faktura udsendes i februar. Betalingsmodellen for 
Aula har givet anledning til mange spørgsmål – og en del grå hår i både kommuner og KOMBIT. 
Aulainfo er nu opdateret med information omkring, hvordan betalingen beregnes. Datagrundlaget 
for beregningen af næste faktura er lige på trapperne og vil blive lagt på Aulainfo indenfor få dage. 
Der vil blive linket til den fra nedenstående side. 

Da der i år er skabt et bedre datagrundlag for faktureringen, som blandt andet omfatter ejerforhold 
fra Institutionsregistret, har KOMBIT fundet fejl i seks kommuners fakturaer for Aula Skole fra 2020 
og 2019. De seks kommuner er fejlagtigt blevet faktureret for enten private eller regionale skoler, 
som befinder sig i kommunen. Kommunerne er orienteret om fejlen og vil blive krediteret på 
fakturaen for Aula Skole i februar 2021. 

Du finder beskrivelsen af beregninger og faktureringsmodel her.  

 

Opdateret produktstrategi 
Tak for deltagelsen til jer, som har været med webinarerne omkring produktstrategi. Der har været 
relativt få spørgsmål på møderne, men de der har været, vil blive samlet op i et spørgsmål-svar-ark 
som KOMBIT håber at kunne sende ud i næste uge.  

Du kan læse om Aulas produktstrategi og prioriteringsmodel på aulainfo her. 

 

Udviklingsønsker på Aulainfo  
Som lovet på webinarerne er listen over udviklingsønsker nu blevet lagt på Aulainfo. Listen 
indeholder overskriften på de udviklingsønsker der er meldt ind – store såvel som små. Listen vil 
fremadrettet blive opdateret mindst en gang i kvartalet.  

Du finder listen her. 

 

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. 

https://www.epaper.dk/buplforbund/boernogunge/2021/b%C3%B8rnunge1_21_epaper/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/oekonomi/
https://aulainfo.dk/om-aula/aulas_mission/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Oversigt-over-videreudviklingsoensker.xlsx
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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