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Onsdag den 25. jan. 2023 

 

 

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 og orientere din KLIK-ansvarlige i kommunen, mens 
ændringer til supportberettigede brugere skal meldes til Netcompany som et service 
request. 
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Release 2.7 kommer 22. april 2023 
Arbejdet med næste release – release 2.7 – er nu i fuld gang og skrider godt frem. Releasen er 
planlagt til at blive lagt ud den 22. april 2023. Ifølge den oprindelige plan, som nogen muligvis har 
set, fremgik det at releasen skulle være kommet en uge tidligere, men vi har valgt at skyde syv 
dage, så det passer bedre med, at alle kan nå at komme godt tilbage efter påske.  

Al indholdet i releasen er endnu ikke endeligt besluttet, men foreløbig regner vi med, at 
nedenstående ændringer kommer med:  

• Nyt felt til udstilling af kaldenavn for lokaler 
Der tilføjes et nyt felt, som kan indeholde et kaldenavn for lokalet. 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
mailto:aula@kombit.dk
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• [App] Konsolidering af handlinger for enkelt medier 
Ved visning af enkeltmedier bliver handlingerne samlet i en ny menu i højre hjørne,  

• Det bliver nemmere at tagge flere brugere ad gangen på medier 
 

• Mulighed for længere noter på skemabrikker 
Antallet af mulige karakterer i notefelter på skemabrikker – dvs. note til vikar, lærer og 
klassen – bliver udvidet. 

• Nemmere rydning efter søgning i globalsøgning 
Der tilføjes en lille knap i søgefeltet, der gør det muligt for brugeren nemt at rydde 
søgeinputfeltet. 

• "Set af" på beskeder udvides med antal deltagere af beskedsamtalen 
Fremover vil det fremgå hvor mange ud af hvor mange mulige, der har læst en given 
besked i en beskedsamtale.  

• "Set af" udvides til at vises for alle beskeder i en tråd og ikke kun den seneste 
Fremover vil "Set af" fremgå af alle beskeder i en beskedsamtale og ikke kun af den 
seneste besked. 

• Fællespostkasser på tværs af institutioner i samme forvaltningsmyndighed 
Det bliver muligt at oprette fællespostkasser, som kan fremsøges og skrives til af brugere 
fra samme forvaltningsmyndighed. 

• [Web] Flere beskeder dukker automatisk op, når man scroller ned til bunden af sin 
indbakke 
Fremover vil beskeder indbakken automatisk indlæses, når brugeren scroller ned i bunden 
af indbakken. Samtidig vil allerede indlæste beskeder ikke påvirkes af denne handling. 

• [Web] Værktøjslinjen i text-editoren gøres sticky, så det bliver nemmere at redigere i 
længere tekster i dokumenter 
Fremover vil værktøjslinjen i text-editoren altid være synlig, så den også kan tilgås uagtet, 
hvor meget tekst der er. Dette gælder for opslag, beskeder, begivenheder og sikre filer.   

Som nævnt forventer vi, at ovenstående liste bliver udvidet i løbet af de kommende måneder. 

 
 
Nye tiltag på widgets på vej 
I sommers – den 28. juni 2022 – afholdt KOMBIT et møde med leverandørerne af widgets til Aula.  

På mødet blev leverandørerne blandt andet præsenteret for nogle mulige tiltag, som skal gøre det 
nemmere at udvikle og implementere widgets til Aula.  

Mulighederne var: 

1. Iframe-widgets, som muliggør, at widget-leverandøren selv bestemmer 
framework/kodesprog og selv kan styre releaseprocessen. 

2. Et lokalt kodeprojekt, som blandt andet bedre understøtter mere komplekse løsninger. 
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Blandt andet på baggrund af den feedback, KOMBIT fik på mødet, er Netcompany nu i gang med 
at implementere de nye tiltag med planlagt go-live i løbet af foråret 2023.  

I den forbindelse kommer Netcompany til at inddrage nogle af widget-leverandørerne for at få 
deres input. Hvis du har kommentarer i den forbindelse, hører vi det naturligvis også gerne. Skriv til 
aula@kombit.dk 

 

Styregruppemøde 
Den 10. januar 2023 blev der afholdt møde for Aulas kommunestyregruppe. Mødet skulle egentlig 
have været holdt i december, men blev rykket til januar. På dagsordenen var blandt andet 
arkivering, sletning og brugertilfredshed.  

Du kan læse en orientering fra styregruppemødet her. 

 

Status på dialogen med AWS om tredjelandsoverførsel i Aula 
KOMBIT har i dag – den 25. januar 2023 udsendt nedenstående besked til kommunale DPO’er. 

Kære kommunale DPO’er 

Den 28. november 2022 modtog du en statusopdatering om KOMBITs dialog med 
AWS om tredjelandsoverførsel i Aula. Af statussen fremgik det, at vi forventede at 
modtage AWS’ forslag til ændring af ordlyden i instruksen inden for to uger. 

Dette skete imidlertid ikke, og vi har flere gange været i dialog med AWS om deadline 
for levering. Seneste nyt er, at AWS på et møde den 18. januar 2023 oplyste, at de vil 
fremsende forslag til ændring af ordlyden senest den 2. februar 2023.  

Når vi har modtaget forslaget, vil vi gennemgå det med henblik på at vurdere, om det 
imødekommer de forhold, som Datatilsynet har påpeget.  

Vi forventer at udsende ny statusopdatering medio februar 2023. 

 

 

Opfølgning på problemstilling vedrørende slettede/redigerede beskeder 
Som det fremgår af orienteringen fra styregruppemødet (se ovenfor), har styregruppen drøftet 
problemstillingen vedrørende slettede/redigerede beskeder. Baggrunden er, at nogle – blandt 
andet på webinarerne i november - har ytret betænkeligheder ved, at brugerne nu kan slette og 
redigere beskeder, da det kan gøre det svært for kommunerne at opdage og indrapportere 
sikkerhedsbrud, når udbredelsen er stoppet, og brugerne ikke længere kan se den problematiske 
besked.   

I styregruppen var der enighed om, at risikoen for, at der sker sikkerhedsbrud, som ikke bliver 
indrapporteret, ikke er en særlig Aula-problemstilling, men en generel risiko forbundet med de 

mailto:aula@kombit.dk
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Orientering-fra-Aula-kommunestyregruppemoede-10-01-2023.pdf
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fleste systemer i kommunerne. Det er derfor vigtigt, at den enkelte kommune sørger for at 
informere brugerne og at implementere gode processer.  

 

Aktindsigter i kommunerne 
Aula og KOMBIT har modtaget en del henvendelser fra kommuner, som har modtaget aktindsigter 
i risikovurderinger om blandt andet Aula. Hvis I modtager aktindsigter om risikovurderinger o.l., 
hører vi meget gerne fra jer, så vi sammen kan sikre os, at fortrolige oplysninger ikke bliver delt.  

 

Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelse 
I november gennemførte vi en tilfredshedsundersøgelse blandt jer supportberettigede brugere og 
systemansvarlige. Resultaterne viste fremgang på de fleste parametre.  

I de kommende måneder vil vi fra Aula-projektet kontakte nogle af de kommuner, der er 
henholdsvis mest tilfredse, mest utilfredse og har størst fremgang i brugertilfredsheden over 
seneste fire undersøgelser. Vi ønsker at høre om, hvordan der bliver arbejdet med Aula, og hvad 
der ligger bag vurderingerne for både at finde ud af, om vi kan blive klogere, men også om der er 
noget viden, der kan deles på tværs af kommuner.  

Vi håber, at I vil tage godt imod dette initiativ. 

Næste brugertilfredshedsmåling er i gang og finder sted på slutbrugerniveau. Resultaterne af disse 
målinger vil ligge klar i løbet af februar. 
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