Fredag den 6. nov. 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
Møder vedrørende prisstigning og ny tilslutning

To ud af fem møder vedrørende prisstigning og fornyet tilslutning er nu afholdt. Tak til jer, der
allerede har deltaget for konstruktive spørgsmål og indspark.
I næste uge bliver der afholdt tre møder – mandag og onsdag er fyldt op, men der er fortsat ledige
pladser på mødet torsdag den 12. november 2020. Hvis du endnu ikke er tilmeldt og ønsker at
deltage, men ikke kan torsdag, kan du skrive på aula@kombit.dk, så finder vi en løsning.
Når alle møderne er afholdt sendes præsentationen samt de vigtigste spørgsmål/svar fra alle
møderne til alle projektledere og systemansvarlige.

Status vedrørende kommende releases

Udviklingen af release 2.1. går som planlagt. Den planlagte releasedato er den 19. december
2020, men som altid kan datoen blive rykket lidt, hvis der mod forventning findes fejl eller andre
uhensigtsmæssigheder lige inden den planlagte release.
Planlægningen af release 2.2. er i fuld gang. Indholdet af releasen er på dagsordenen på næste
møde for Aulas kommunestyregruppe den 18. november 2020. Herefter vil der blive orienteret
yderligere om indholdet. Som tidligere udmeldt er det dog tidligere besluttet at release 2.2 vil
indeholde forbedringer til Sikker Fildeling og funktionalitet til bostedsmedarbejdere.

Orientering fra møde i kommunestyregruppen

Aula kommunestyregruppe afholdt møde den 21. oktober 2020. Du kan læse en orientering fra
mødet her. Der er kommet nogle spørgsmål til, hvem der sidder i styregruppen. Det kan du se her.
Sidste fredag – den 30. oktober 2020 – blev der afholdt workshop om produktstrategien for Aula.
Det var en rigtigt godt og produktivt møde, og du vil kunne læse om resultater og konklusioner i en
af de kommende statusmails.
Næste møde i styregruppen bliver afholdt den 18. november 2020.

Brugertilfredshedsundersøgelser i gang

Tak til alle jer, der besvarede Aula-brugertilfredshedsundersøgelsen for supportberettigede
brugere. Undersøgelsen er nu lukket. Du vil kunne læse om resultaterne af den undersøgelse i en
af de kommende statusmails.
I maj 2019 gennemførte Aula i samarbejde med analysefirmaet Epinion en førmåling af det digitale
skole-hjemsamarbejde. Nu er det blevet tid til eftermålingen, som bliver gennemført i de
kommende uger. Forældre bliver spurgt gennem Epinions Danmarkspanel, mens medarbejdere
bliver spurgt i 11 kommuner, som Epinion har udvalgt ud fra et mål om at kunne vise et
repræsentativt udsnit af Danmark. Vi forventer at have de færdige resultater af undersøgelsen i
løbet af december.
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Aula dagtilbud
Uddannelse fortsætter

Implementering og uddannelse i forbindelse med udrulningen i dagtilbud kører fortsat efter planen.

Kommunikationsmaterialer i forbindelse med dagtilbud

Som det var tilfældet da Aula blev lanceret på skoleområdet vil der forud for dagtilbudslanceringen
blive udsendt en pakke til brug for den lokale presseindsats. I vil modtage pakken i løbet af næste
uge, og den vil blive sendt til alle projektledere.
Pakken vil indeholde:
•
•
•
•

Et forslag til en pressemeddelelse, som kan tilpasses lokalt
Forslag til vinkler man kan bruge lokalt
Gode råd til samarbejde med pressen
Oplysninger på vigtige kontakter i KOMBIT

I modsætning til skoler bliver der jo ikke tale om én stor samlet ibrugtagning på dagtilbud og
nyhedens interesse er helt sikkert heller ikke ligeså stor denne gang. Derfor vil KOMBITs
presseindsats denne gang være knap så koncentreret, men vi arbejder på at få artikler ud gennem
fagmedierne i de kommende måneder og i de landsdækkende medier omkring årsskiftet. Men vi
tager naturligvis med i betragtning – og husker at få med – at ikke alle tager Aula i brug nu (og at
nogen allerede vil være i gang på det tidspunkt).
Desuden er der nogle andre materialer på trapperne. Der vil snart komme:
•
•
•

et oplæg til en folder, som kan tilpasses og printes lokalt
oplæg til en plakat, som kan tilpasses og printes lokalt
ny trin-for-trin-guide til komme-gå og ferieanmodninger

Vi er i øjeblikket i gang med at kigge de eksisterende trin-for-trin guides igennem, for at se om der
der nogen, der skal opdateres, så de bedre egner sig til forældre i dagtilbud.
Hvis I selv har lavet nogle materialer – både til forældre og medarbejdere – som vi må dele med
andre kommuner, må I meget gerne sende dem til aula@kombit.dk
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Nyt fra kommuner
Månedsstatus fra Esbjerg

Selvom selve pilotafslutningen er slut, klør pilotdagtilbudene fortsat på og høster gode erfaringer.
Esbjerg er som altid gode til at berette om deres arbejde. Læs nederst på denne side, hvad de har
at berette fra deres arbejde i oktober måned.
Fx deler Esbjerg i denne måned deres:
•
•
•

(næsten færdige) oplæg til møde for dagplejens pædagogiske ledere
deres opsætningsguide til dagtilbud
agenda for behandling af billeder.

Som altid kæmpe tak til Annette fra Esbjerg for at give sig tid til at dele.

Erfaringerne med hjemmesideopsætning fra Gentofte Kommune

I Gentofte Kommune er man ret langt i arbejdet med at planlægge opgaven med at sætte
hjemmesider op i dagtilbud. Gentofte bygger videre på erfaringerne fra skole – men naturligvis
med hensyn til de anderledes målgrupper, behov og ønsker, der findes i dagtilbud. Det kan du
læse mere om i denne artikel. Gentofte deler også det opstartsmateriale de bruger i vejledningen
af dagtilbudene.
Stor tak til Annemette Fage Bang og hendes kolleger i Gentofte.

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.
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