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Onsdag den 9. nov. 2022 

 

 

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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Nyt om release 2.6 
 
I statusmailen fra den 22. september 2022 blev noget af indholdet af release 2.6 annonceret, og nu kan vi 
løfte sløret for resten af ændringerne for releasen. En fuld og mere detaljeret beskrivelse af alle ændringerne 
vil blive tilgængelig i både releasenotes og brugervejledninger i ugen op til udgivelsen af release 2.6 den 3. 
december 2022. 

I nedenstående liste fremgår kun de planlagte ændringer, der ikke tidligere er meldt ud. Du kan se en liste 
over alle ændringer på Aulainfo.dk 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
mailto:aula@kombit.dk
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-statusmail-uge-38-2022.pdf
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/status-paa-nye-funktionaliteter/
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Beskeder 

• Avanceret søgning: I browserversionen bliver det fremover muligt at foretage avanceret søgning, 
når man søger efter beskeder i sin indbakke. Dette omfatter bl.a. søgning i datointerval, opretter af 
samtale, deltagere af samtale samt begrænse søgning til samtaler med vedhæftet indhold. 

• Forbedret visning af ulæste beskeder på appen: Designet for visning af ulæste beskeder på 
appen er blevet forbedret, så det fremover bliver nemmere at identificere ulæste beskeder. 

• Forbedret udstilling af deltagere: Fremover vil det fremgå, hvor mange deltagere der er i en 
samtale i beskedoversigten samtidig med, at det kun er navnet på opretteren af samtalen som 
fremgår – eksempelvis ”Hanne Hansen (Lærer – Møllevangskolen) + 20”. Derudover vil et udsnit af 
den seneste besked i en samtale fremgå sammen med fornavnet på den person, som sendte den 
seneste besked eksempelvis ”Hanne: I dag har vi været på legeplads med Oskar, Liv…” 

Galleri 

• Konvertering af video i Aula: Videoer, der uploades til Aula vil fremover blive konverteret til et 
standardformat. Dette skal sikre, at videoer i Aula afspilles mere flydende ved at mindske buffertid 
og at videoerne altid kan afspilles på tværs af enheder. 

• Bedre visning af medier i albums: Fremover vil der blive vist 12 medier ad gangen fremfor 10, når 
man tilgår et album via en browser.  

Kalender 

• Rettighed til at slette andres begivenheder: Medarbejdere med denne rettighed får mulighed for 
at redigere i eller slette andres begivenheder indenfor samme institution. Dette skulle bl.a. afhjælpe 
det scenarie, hvor en bruger har booket en ressource frem i tiden og efterfølgende har forladt 
institutionen. Ændres din begivenhed af en anden, vil du blive notificeret herom.  

• Notifikationer ved noter til lærere og vikarer: Fremover kan lærere og vikarer modtage 
notifikationer, hvis der skrives en note til dem på en skemabrik. Ønsker man ikke at modtage denne 
type af notifikationer, kan det slås fra i brugerens notifikationsindstillinger. 

• Redigering af begivenheder under og efter afholdelse: Det bliver muligt at ændre i en 
begivenhed som enten er under afholdelse eller som allerede er blevet afholdt. Derved kan en 
bruger eksempelvis opdatere en heldagsbegivenhed på samme dag denne afholdes. 

• Mere overskuelig opstilling af mødedeltagere: Mødedeltagere i begivenheder og samtaler vil 
fremover opstilles mere overskueligt, når man åbner begivenheden eller samtale via en browser. 
Deltagerne vil fremover grupperes efter deltagerstatus og hver status kan foldes ind og ud og vise 
hvilke personer der er herunder.  

• Sætte max antal deltagere på begivenhed: Det bliver muligt at sætte et maksimalt antal deltagere, 
som kan tilmelde sig en begivenhed.  

Kontaktlister 

• Forskellige typer af lister: Der indføres en række nye listevisninger til forskellige formål. Disse nye 
lister indbefatter: Telefonliste, Fotoliste, Fødselsdagsliste og Afkrydsningsliste. Derudover får den 
eksisterende kontaktliste en make-over. 
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• Pænere print af kontaktlister: Print af alle typer kontaktlister er blevet forbedret, så de tager sig 
bedre ud ved print. 

Login 

• Hurtigere login: Login-flowet er blevet optimeret, så login på appen fremover vil være hurtigere. 

Opslag 

• Filtrer på ulæste opslag: Det bliver muligt at filtrere på ulæste opslag, når man tilgår Aula via en 
browser. Opslag vil fremover først markeres som læst, når hele opslaget er blevet vist i brugerens 
læserude.  

Profil 

• Afmelding af push-notifikationer på e-mail: Der vil fremover blive sendt et afmeldingslink til 
notifikationer på mail i selve e-mailnotifikationen.  

Sikre filer 

• Mulighed for at fjerne automatiske delinger: For fremtiden vil brugere med redigeringsrettighed til 
sikre filer kunne fjerne en eller flere af de automatiske delinger. Dette skal bl.a. understøtte det 
scenarie, hvor en pædagogisk ressource tilknyttet et barn ønsker et fortroligt rum mellem denne og 
barnet. 

• Automatiske delinger kan tildeles redigeringsrettighed: Der bliver muligt at tildele 
redigeringsrettighed til automatiske delinger på samme vis som manuelle delinger. Som 
udgangspunkt har automatiske delinger stadig kun læseadgang, så redigeringsrettigheden skal 
tildeles aktivt.  

Stamkortoplysninger 

• Lagring af historik for svar i databasen: Fremover vil historikken for hvornår og hvad en forælder 
har svaret for en tilladelse blive gemt i databasen. Dermed vil det være muligt for en kommune at 
bestille et udtræk over, hvad en forælder havde svaret på et givent tidspunkt.  

Tværgående 

• Ryd notifikationer: Det bliver fremover muligt at rydde alle notifikationer fra én eller flere 
menupunkter i Aula. Der kan ryddes notifikationer fra følgende menupunkter: Overblik, Kalender, 
Beskeder, Komme/gå, Galleri og Dokumenter.  

 

Release 2.7 
Arbejdet med indholdet af release 2.7 er i fuld gang, og nogle af jer og jeres kolleger vil opleve, at blive 
indkaldt til diverse workshops i den kommende periode. Release 2.7 forventes at komme til april 2023.  

 

Nye tal for brugertilfredshed 
I september gennemførte vi igen en brugertilfredshedsundersøgelse for Aula. Overordnet viser resultaterne 
at brugerne i dagtilbud fortsat er relativt tilfredse med Aula, mens tallene for medarbejderne i skoler stadig 
ikke er, hvor vi gerne vil have de skal være.  

Tilfredsheden blandt forældre i skoler er gået en smule tilbage siden seneste undersøgelse i januar.  
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Det er særligt lærergruppen på skolerne, der ikke er tilfredse med Aula, og hvad angår funktionalitet, bliver 
især søgning vurderet til at være utilfredsstillende, mens opslag til gengæld scorer højt.  

Du kan ses hele rapporten her. 

På deres seneste møde den 12. oktober fik Aulas kommunestyregruppe fremlagt tallene. Resultaterne bliver 
brugt meget aktivt i prioriteringen af videreudviklingstiltag i Aula. KOMBIT er i øjeblikket i gang med at 
gennemgå tallene yderligere og fx også inddrage de mange fritekstbesvarelser, der er kommet ind.  

En stor tak skal lyde til de ni kommuner, der deltog i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen denne gang, og 
dermed bidrager til en god udvikling af Aula til glæde for alle brugere. 

 

Aula-webinarer i november 
Forud for releasen den 3. december 2022 – release 2.6 - afholder Aula webinarer. På webinarerne vil 
Netcompany fortælle om, hvad der er nyt i den kommende release. Desuden vil KOMBIT kort give en status 
på projektet generelt, ligesom vores jurist Kenneth vil fortælle om fremdriften i dialogen med AWS og 
Datatilsynet, og KL kommer forbi og fortæller sidste nyt om meddelelsesbogen.  

Alle systemansvarlige og supportberettigede brugere er velkomne til seminarerne, som vil foregå via Teams.  

Seminarerne finder sted: 

• Tirsdag den 29. nov. kl. 9:00 - 10:30 
• Onsdag den 30. nov. kl. 12:30 – 14:00 

 

Du tilmelder dig via dette link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=E426UNKWUP95 

Deadline for tilmelding er den 25. nov. 2022. 

 

Log-in-udfordringer 
Efter ændringer i Uni-login for et par uger siden oplever enkelte brugere problemer med at logge på. Vi er 
opmærksomme på problemerne og håndterer dem, efterhånden som de kommer ind. Hvis du oplever 
problemer, skal du melde det ind til supporten.  

 

Nye procedurer for indmelding af roller og kontaktpersoner i kommunerne 
I de kommende måneder ruller KOMBIT ny funktionalitet ud på opgaveopfølgningsværktøjet KLIK 
(Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering). KLIK kommer nu også til at fungere som 
KOMBITs database over kontaktpersoner i kommunerne og er integreret med den Fælleskommunale 
organisation og adgangsstyring. Derved bliver KLIK 2.0 automatisk opdateret, hvis der sker ændringer i 
medarbejderens kontaktoplysninger, ligesom KOMBIT bliver adviseret, hvis en medarbejder med en rolle 
stopper i kommunen.  

Formålet med den nye funktionalitet i KLIK er blandt andet at opnå transparens i kommunen, så det er 
tydeligt, hvem der har hvilke roller.  

På Aula betyder ændringerne i praksis, at I fremadrettet skal orientere kommunens KLIK-administrator, hvis 
jeres Aula-systemansvarlige bliver udskiftet. Der er fortsat mulighed for at have forskellige systemansvarlige 
på dagtilbud og på skole. I en overgangsperiode, mens det nye system bliver indfaset – frem til omkring 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Tilfredshedsundersoegelse-Aula-sept.-2022-endelig-rapport.pdf
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=E426UNKWUP95
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februar 2023 – vil det være nødvendigt, at I både orientere jeres KLIK-administrator og skriver til 
projektpostkassen aula@kombit.dk, hvis kommunen skifter systemansvarlig.  

De supportberettigede brugere skal fortsat indmeldes via administratormodulet i Aula, så her sker der ingen 
ændringer. Hvis der er personer i jeres kommune, som ikke er systemansvarlig eller supportberettiget, og 
som I ønsker skal modtage nyhedsbrevet, kan I som hidtil skrive til projektpostkassen aula@kombit.dk  

Adgangen til Aulas Yammernetværk bliver ikke påvirket af ændringerne, så her skal du også som hidtil skrive 
til projektpostkassen eller anmode om adgang direkte i Yammer.  

 

Orientering fra kommunestyregruppemøde 
Aulas kommunestyregruppemøde afholdt møde den 31. august 2022. På dagsordenen var blandt andet 
status på releases, brugertilfredshed og meddelelsesbog. Du kan læse en orientering fra mødet her.  

Du kan læse mere om sammensætning og kommissorium for styregruppen på denne side. 

 

Meddelelsesbog bliver ikke særskilt funktion i Aula 
På styregruppemødet 12. oktober 2022 drøftede Aulas kommunestyregruppe mulighederne for digital 
understøttelse af meddelelsesbog. KL gav på mødet en status, og styregruppen valgte at følge en indstilling 
om at meddelelsesbogen ikke bliver en særskilt funktion i Aula, men at kommunerne kan vælge at benytte 
eksisterende funktionalitet i Aula – fx sikre filer – hvis de ønsker dette.  

Baggrunden for denne beslutning er en vurdering af, at meddelelsesbogen ikke er en del af den nuværende 
økonomi og scope for Aula, og at det er en opgave, der bedre løses af markedet evt. med mulighed for 
visning i Aula gennem widgets.  

 

Status på arbejdet vedrørende brug af AWS  
Der har nu været afholdt nyt møde mellem KOMBIT, Netcompany og AWS om problemstillingen vedr. 
utilsigtet/tilsigtet tredjelandsoverførsel. AWS oplyste på mødet, at der fortsat pågår dialog med Datatilsynet. 
For at sikre fremdrift og indsigt i Datatilsynets tanker om mulig håndtering af problemstillingen, er der aftalt et 
møde mellem KOMBIT og Datatilsynet i november. KOMBIT forventer, at der forinden afholdes et formøde 
mellem KOMBIT, Netcompany og AWS. 

DPO’erne i kommunerne er blevet orienteret om ovenstående den 27. oktober 2022, og vi vil fortsat 
orientere jer og DPO’erne, når der sker nyt i sagen.  

 

Udsendelse af fakturaer for Uni-login 
På baggrund af en aftale mellem STIL og KL er det KOMBIT, der står for at opkræve betaling for Unilogin på 
dagtilbudsområdet. Tidligere i år blev der opkrævet betaling for 2021 og vi forventer at fakturaen for 2022 vil 
blive opkrævet inden årsskiftet. Prisen pr. barn vil være 9,36 kr. pr år.  

Faktureringsgrundlaget sker på baggrund af kommunens børnetal efter samme model som for Aula. Dvs. at 
det antal børn, som fremgår af opgørelsen fra Danmarks Statistik, udgør faktureringsgrundlaget.  

Spørgsmål vedr. aftalen med STIL om betaling kan rettes til KL, Claus Ortved Melcher (CLOM@kl.dk).  

Spørgsmål vedr. den konkrete faktura bedes sent til KOMBIT: aula@kombit.dk 

mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Orientering-fra-Aula-kommunestyregruppemoede-12-10-2022.docx
https://aulainfo.dk/om-aula/aulas-ledelse-og-beslutningsorganer/aulas-kommunale-styregruppe-2/
mailto:CLOM@kl.dk
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