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Fredag den 8. oktober 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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Indholdet i release 2.4 
På et faggruppemøde i tirsdags blev det besluttet, hvilke videreudviklingstiltag, der bliver satset på 
i forbindelse med release 2.4. Vi forventer at release 2.4 vil komme til april 2021 og indeholde 
forbedringer til Beskeder, Kalender, Komme/gå og Sikker Fildeling. Du kan læse om de konkrete 
ændringer under release 2.4 på Aulainfo (nederst på siden). 
 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/status-paa-nye-funktionaliteter/
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Det har været nødvendigt at flytte nogle enkelte ting fra release 2.3 til 2.4. Det drejer sig om 
muligheden for at folde beskedtråde sammen og om app-versionen af muligheden for at udfylde og 
redigere ferieanmodning på vegne af forældre (webversionen af denne løsning kommer fortsat 
med i 2.3).  

Du kan læse en mere uddybende beskrivelse af indholdet af release 2.4 på Aulainfo her.  

Alle valg indebærer jo fravalg. Af disse bør nævnes, at problematik omkring ”Områder og distrikter” 
har været behandlet af faggruppen. Der var identificeret et løsningsforslag, men løsningen er 
omfangsrig, så det vil kræve i omegnen af en hel release at få det med. Faggruppen vil på denne 
baggrund gerne analysere løsningsforslaget nærmere, så dette tema er ikke blevet prioriteret til 
release 2.4. Samtykker og widgets har ligeledes været drøftet og var med som temaer i forhold til 
release 2.4, men blev ikke prioriteret i denne omgang.  

Fremgangsmåden i forbindelse med beslutningen af ovennævnte indhold har fulgt den besluttede 
proces: 

1. Faggruppen udvælger temaer til kommende release 
2. Styregruppen godkender temaerne 
3. Brugerpanelerne involveres og udviklingsønsker drøftes i detaljer 
4. Faggruppen udvælger udviklingsønsker inden for de godkendte temaer til næste release 
5. Styregruppen godkender de udvalgte udviklingsønsker.  

 

Denne proces vil fremadrettet blive gentaget op mod hver release og skal sikre at processen er 
transparens og at det er kommunerne og brugerne, der sidder i førersædet i forhold til udviklingen 
af Aula. 

 

 

 

Skydeskiver 
I Aulas strategi (side 8 & 9) er det beskrevet, hvordan der skal laves ”skydeskiver” for alle 
væsentlige moduler. Skydeskiverne skal give et billede af, hvad der er kernefunktionalitet hhv. 
anden funktionalitet i Aula – samt hvad markedssystemer udenom Aula skal tage sig af, hhv. hvor 
meget af dette kommunerne ønsker bliver udstillet som widgets i Aula. 

De har ventet lidt på sig, fordi der har været rigtig mange elementer at vende, og især Beskeder, 
Sikker Fildeling og Login skal snarest igennem en proces til med faggruppen, men nu ligger de på 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/status-paa-nye-funktionaliteter/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-Strategi.pdf
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Aulainfo, så alle kan få en ide om prioriteringerne. Under alle omstændigheder er alle 
skydeskiverne dynamiske, og vil løbende ændre sig på baggrund af faggruppens vurderinger.  

Du kan se skydeskiverne her.  

 

Referat af seneste styregruppemøde 
Styregruppen afholdt møde den 27. sept. 2021. På mødet blev der talt om indholdet af release 2.4 
og om to forskellige løsningsmuligheder til skabeloner i Sikker Fildeling. Resultatet af punktet om 
release 2.4 var at prioriteringen måtte en tur forbi faggruppen igen. Resultatet af dette kan ses 
ovenfor.  

Du kan læse referatet fra styregruppemødet her.  

 

Udløb af certifikat 
Som beskrevet i en separat mail, som blev udsendt til alle systemansvarlige i går, udløber Aulas 
certifikat til kommunal IDP den 15. oktober 2021. For at login med kommunal IDP fortsat skal virke 
efter den 15. oktober 2021, skal det nye certifikat derfor være tilføjet inden da. 

Det nye certifikat vil blive tilføjet til Aulas SAML metadata den 7. oktober kl. 22.00. Frem til den 15. 
oktober 2021 vil begge certifikater være aktive. Det opdaterede metadata er tilgængelig her: 
https://login.aula.dk/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp 

Hvis I ikke allerede har opsat automatisk monitorering, kan I med fordel bruge ovenstående url til 
det. 

Der opdateres også certifikater mellem Aula og Unilogin, Aula og Fælleskommunal 
adgangsstyring, men det kræver ingen ændringer fra kommunernes side. 

 
Fakturering for Aula 
Alle kommuner modtager nu fakturaer for Aula i 2. halvår 2021. Vi minder om, at der faktureres 
efter, hvor mange børn kommunen har ifølge de statslige statistikker, og ikke efter hvor mange 
børn I faktisk har, der bruger Aula. 

Da fakturaen gælder et halvår, så betales 43 kr. per barn på skole (årstaksten er 86 kr.) og 23 kr. 
per barn på dagtilbud (årstaksten er 46 kr.). Mærkaterne ”Dagtilbud” eller ”Skole” fremgår 
desværre ikke af fakturaerne, men vi arbejder på at de kan fremgå næste gang vi fakturerer. 

Du kan læse om beregningsmetoden og se tal for din kommune her (bemærk link til regneark til 
højre på siden): https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/oekonomi/ 

 

5 – 10 min. nedetid onsdag aften 
Den 13. oktober kl. 21:00 skal der laves nogle ændringer der gør at man i 5 – 10 min. ikke vil 
kunne logge ind på Aula med Unilogin.  

 

https://aulainfo.dk/om-aula/aulas-ledelse-og-beslutningsorganer/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Skydeskiver-Aula-oktober-2021.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Orientering-fra-Aula-styregruppemoede-27-sept-2021.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.aula.dk%2Fsimplesaml%2Fmodule.php%2Fsaml%2Fsp%2Fmetadata.php%2Fdefault-sp&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7C2028015acce548c1defa08d9898d4929%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637692062177400947%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QmEBcggIuIiNzuqLZh1YGpyqjU8k5fHiPeBgq8MFhpE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Fguide-til-projektledere%2Foekonomi%2F&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7Cc503f9e66df34114218408d9896ffd0c%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637691936334468017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dw0GjP4Z7Vw0VTyuHhYSrjWovCELVIVOI%2FFGauOCUY0%3D&reserved=0
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Husk at indsende databehandleraftaler 
Der var deadline for underskrivelse af databehandleraftalerne i onsdags den 8. oktober 2021 og de 
fleste kommuner har indsendt. De resterende kommuner må meget gerne enten underskrive eller 
kontakte os på aula@kombit.dk 

 
Undersøgelse af organisering og ønsker 
I fredags modtog alle systemansvarlige et spørgeskema, hvor KOMBIT spørger til kommunens 
Aula-organisering og til ønsker til tiltag, der skal understøtte kommunens arbejde med Aula. 
Deadline for besvarelse er fredag den 8. oktober kl. 15:00, og svarene vil blandt andet blive 
behandlet på styregruppens møde den 11. oktober 2021.  

 
Nye kurser 
Netcompany har fastlagt et nyt hold online-kurser til Aula. Fremover planlægger Netcompany at 
afholde kurser ca. hvert kvartal. Følgende kurser er planlagt:  

• Almindeligt brugerkursus for nye brugere og superbrugere: 30/11, kl. 9-15.  
o Pris: 2900 DKK pr. kursist.  
o Tilmelding via dette link.  

• Superbruger Brush-up kursus: 07/12, kl. 10:30-12:30.  
o Pris: 1200 DKK pr. kursist.  
o Tilmelding via dette link. 

• Administratorkursus: 09/12, kl. 9-15.  
o Pris: 2900 DKK pr. kursist. 
o Tilmelding via dette link. 

  

Det er muligt at læse mere om de enkelte kurser her: 
https://www.netcompany.com/da/implementering/aula/uddannelse-og-e-laering 

 

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. 

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
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.conferencemanager.dk%2Faulasuperbrugerkursus&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7C87ab74e7a6b643b6da5408d984b7d741%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637686747404897734%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IKZUJoAPHwJ9ZQfhKCWosLFarrZSTjJ4q78TxR5RDJk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.conferencemanager.dk%2Faulabrushup&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7C87ab74e7a6b643b6da5408d984b7d741%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637686747404917718%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=44to52erJh%2FqFzIsXg8oAhFUQHp09tm1L94niLhcYcc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.conferencemanager.dk%2Faulaadministrator&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7C87ab74e7a6b643b6da5408d984b7d741%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637686747404927719%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UIB9eBdyKwPquUuUEeWC2dvbhTuwbsNKeaQlmUinl3o%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.netcompany.com%2Fda%2Fimplementering%2Faula%2Fuddannelse-og-e-laering&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7C87ab74e7a6b643b6da5408d984b7d741%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637686747404937720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BZBx2J7Fv7UGX4OC41nX9Dyu3J%2BNEzo%2F4y2OdGGik7w%3D&reserved=0
mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
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