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Fredag den 30. okt. 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 
 
Prisstigningen 
Som det nok vil være mange bekendt, har KOMBIT i løbet af denne uge informeret om justeringer i 
de vederlag kommunerne betaler for Aula. Det er sket i en orienteringsmail til projektledere og 
systemansvarlige tirsdag og et KL-brev til kommunaldirektører, økonomidirektører og børne- og 
ungedirektører onsdag. Selve allongen til underskrift blev sendt til projektledere og 
systemansvarlige onsdag eftermiddag. Historien er foreløbigt blevet bragt fire medier (nogle af 
dem bag betalingsmur): 

• Politiken Skoleliv  
• Folkeskolen.dk 
• Computerworld 
• ITWatch 

 

Alle projektledere og systemansvarlige er blevet inviteret til webinarer de kommende uger, hvor 
KOMBIT vil forklare, hvad der ligger til grund for justeringerne, og der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål. Lige da invitationerne blev sendt ud, gik tilmeldingssystemet desværre ned på grund af 
et strømsvigt i et datacenter, men det er oppe igen, og det er muligt at tilmelde sig nu.  

 

Husk at bruge opslag til mange 
I den forløbne uge har der været en historie fra en skole i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor en del 
forældre i første omgang ikke modtog en vigtig besked vedrørende Corona.  

Baggrunden er at skolen har ville sende en besked til mere end 400 personer. I disse tilfælde skal 
man i Aula – som vi tidligere har været inde på – bruge opslag og ikke beskeder. Når man prøver 
at sende en besked til flere end det tilladte antal på 400, skal der naturligvis komme en advarsel, 
men noget tyder på at denne advarsel er ramt af en sporadisk fejl, der gør, at den ikke bliver vist. 
Dette bliver rettet i en hot-fix i løbet af næste uge.  

 

Aula skole 
 

Tilkøb af uddannelsesforløb på skoleområdet 
Netcompany har fået flere henvendelser på at afholde forløb målrettet nye superbrugere og 
administratorer på skoleområdet. De tilbyder derfor nu to forløb i efteråret målrettet skoleområdet. 
Begge uddannelsesforløb afvikles online med en konsulent fra Netcompanys 
implementeringsteam.  

Administrative superbrugere 

Dato: 26/11-2020, kl. 09-15 

Pris: 2900 dkk per kursist 

https://skoleliv.dk/nyheder/art7976373/Aula-h%C3%A6ver-prisen-og-bliver-50-millioner-kroner-dyrere-end-lovet
https://www.folkeskolen.dk/1857595/prisen-for-aula-stiger-med-50-millioner
https://www.computerworld.dk/art/253972/aula-bliver-50-millioner-kroner-dyrere-end-lovet
https://share-it.kombit.dk/P0124/Leverance/Forms/Grupperet%20pr%20leverancetype.aspx
https://fyens.dk/artikel/fejl-i-aula-for%C3%A6ldre-fik-f%C3%B8rst-corona-besked-i-anden-omgang
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Deadline for tilmelding: 18/11-2020  

 

Pædagogiske superbrugere 

Dato: 01/12-2020, kl. 09-12 

Pris: 1900 dkk per kursist  

Deadline for tilmelding: 23/11-2020 

I kan læse mere om de to forløb, samt finde link til tilmelding her. Bemærk at forløbene afholdes 
hvis der er minimum syv kursister tilmeldt pr. hold.  

 

Aula dagtilbud 
 

Uddannelse foregår nu online 
Som en konsekvens af de nye coronorestriktioner har Aula-projektet nu valgt at alle 
undervisningsforløb foregår online. Der er generelt ret stor tilfredshed med online-forløbene, men 
husk at forberedelsen så bliver endnu vigtigere, da det så er helt afgørende, at deltageren fx kan 
bruge Teams. En til to uger inden forløbet modtager alle deltagere en mail med de nødvendige 
informationer. 

 
Organisering af dagplejere i Aula 
Det kan være en udfordring at finde ud af, hvordan man skal opsætte dagplejere og strukturen 
omkring disse i de administrative systemer og Aula. Du kan finde inspiration i denne nye artikel 
omkring emnet.  

 

Analyse vedr. håndtering af gæstebørn 
KOMBIT er pt. ved at lave en nærmere analyse af behovene ifm. midlertidig omplacering 
(gæstebørn) i dagplejere ved sygdom mv. I analysen er leverandørerne af de systemer, som 
kommunerne har i dag, også involveret, og KOMBIT har blandt andet fået input fra IST, der har 
Morgenvagten. KOMBIT kommer til at involvere deltagere fra nogle af pilotkommunerne samt 
brugere fra Aula Brugerpanel i afdækningen af de forskellige løsningsmuligheder.  

 

Integrerede institutioner  
Da integrerede institutioner består af både vuggestue og børnehave, har nogle kommuner oprettet 
dem som to anvisningsenheder i dagtilbudsregisteret, hvorimod andre har oprettet én fælles 
anvisningsenhed i dagtilbudsregisteret. Den valgte konstellation kan have betydning for, hvordan 
institutionen ser ud i Aula. KOMBIT og KL har udarbejdet en guide til, hvordan dette kan løses, 
hvis kommunen ønsker en institution frem for to. Guiden kan rekvireres ved at skrive til 
aula@kombit.dk 

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%7Cb30203d291144579364708d87bdaf749%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637395527669012133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LUXZHW3VY8MlBg3SPKEUqGtZ4%2FkepLWlSjts92%2B%2B4lA%3D&reserved=0
https://aulainfo.dk/projektledere/organisering-af-dagplejere-i-aula/
https://aulainfo.dk/projektledere/organisering-af-dagplejere-i-aula/
mailto:aula@kombit.dk
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Historier om den gode forandring med Aula  
Når Aula om kort tid bliver en del af hverdagen for rigtig mange medarbejdere, ledere og forældre i 
dagtilbud, vil mange opleve en større eller mindre forandring af deres hverdag. Forandringer 
opleves forskelligt fra person til person, og oplevelserne vil have indflydelse på, hvor nemt det er at 
komme i gang med at bruge Aula og gøre det til en positiv del af hverdagen.   

Som inspiration til, hvordan forandringer påvirker medarbejderne, ledere og forældre, når Aula 
bliver en del af hverdagen, har Aula-projektet skrevet en artikel om forandringsledelse og 
forandringskommunikation. 

Håbet er at artiklen kan være med til at sætte tankerne i gang om, hvordan I kan arbejde med at 
støtte de forandringer, medarbejdere, ledere og forældre oplever. 

Aula vil rigtig gerne dele jeres gode historier. Det kan være I holder fællesmøder med lederne, I 
udarbejder ugentlige nyhedsbreve eller måske har gennemført dialoger og workshop vedr. 
refleksioner om den gode anvendelse for medarbejderne? Det behøver faktisk ikke at være noget, 
I har gennemført i Aula-projektet. Men måske i et andet it-implementeringsprojekt I har været med 
i? 

Uanset hvad I har gennemført, vil Aula-projektet rigtig gerne høre om det for at kunne inspirere 
andre kommuner til også at støtte op om de organisatoriske og menneskelige forandringer Aula 
medfører. I kan skrive til aula@kombit.dk – så vil I blive kontaktet. 

 

Nyt fra kommuner 
 
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. 

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.  

https://aulainfo.dk/medarbejdere/aula-kommer-spaendingen-stiger/
https://aulainfo.dk/medarbejdere/aula-kommer-spaendingen-stiger/
mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
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