Torsdag den 26. 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
Deadline for tilslutning skydes til den 11. december 2020

Da det har trukket ud med at få udsendt spørgsmål/svar-dokumentet fra webinarerne vedrørende
prisstigningen, er deadlinen for underskrivelse af allongen til tilslutningsaftalen til Aula blevet
rykket. Ny deadline er den 11. december 2020.

Aulas mission

Styregruppen for Aula har den seneste måneds tid arbejdet med at opdatere Aulas produktstrategi.
Aulas nye mission ligger nu fast og du kan læse den her.
Som det blev beskrevet i nyhedsbrevet i sidste uge, er der desuden blevet nedsat en faggruppe.
Faggruppen holder sit første møde på mandag den 30. november 2020 og derudover er der
planlagt to yderligere møder i december.
Du kan læse om hele Aulas governance-organisation og kommissorierne for de forskellige grupper
her.

Styregruppemøde afholdt

Den 18. november 2020 afholdt styregruppen møde. Opdateringen af Aulas produktstrategi var det
første punkt på programmet, og det resulterede i en god men lang drøftelse, der betød af en del af
dagsordenen måtte skydes til næste møde. Næste møde ligger allerede torsdag den 3. december
2020.
Du kan se en orientering om indholdet af det afholdte møde her.

Voksenansvarlige for anbragte børn får egen Aula-visning

En ny Aula-visning for medarbejdere på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lignende er
nu på vej og forventes at blive lanceret senest i 2. kvartal 2021.
Den nye visning gør det blandt andet muligt for flere medarbejdere at have adgang til Aula som
”Officielt tilknyttet person” for det samme barn, ligesom kommunikationen fra skolen/dagtilbuddet i
Aula ikke går til enkelte medarbejdere, men til opholdsstedet. Endvidere vil medarbejdere på
opholdssteder, der selv har børn i dagtilbud eller folkeskole, opleve en skarp opdeling mellem den
nye visning for medarbejdere på opholdssteder ol. og den visning, de bruger privat.
Du kan læse mere om den kommende Aula-visning på KLs hjemmeside.
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Context Handler skifter navn til Fælleskommunal Adgangsstyring

Den fælleskommunale infrastruktur rummer en række støttesystemer, som har til formål, at andre
systemer kan trække på dem. Et af disse systemer er Context Handler, som Aula er koblet op til.
Context Handler udgør sammen med Unilogin og direkte opkobling til Kommunale IdPer de loginmuligheder, som Aula tilbyder til medarbejdere.
KOMBIT har valgt at omdøbe en række af disse systemer for at rette større fokus mod
komponenternes formål og funktion. Det betyder, at Context Handler skifter navn til
’Fælleskommunal adgangsstyring’. Et system, der er så bredt anvendt, kan ikke skifte navn fra den
ene dag til den anden i samtlige systemer, der anvender det, så der er sat gang i en proces, der
gradvist får skiftet navnet alle steder, hvor det optræder.
Konkret for Aula betyder det, at Context Handler vil skifte navn til Fælleskommunal Adgangsstyring
i forbindelse med release 2.1 til december. Der sker ingen ændringer i, hvordan loginprocessen
virker – der er i denne omgang udelukkende tale om en navneændring. Så dem, der er vant til at
trykke på ’Context Handler’ for at logge på Aula, skal altså fremover trykke på ’Fælleskommunal
Adgangsstyring’.
Læs mere her: https://digitaliseringskataloget.dk/fra-stoettesystemer-til-faelleskommunaleloesninger

Aula dagtilbud
Opsamling fra netværksmøder

De vigtigste hængepartier og svarene på de væsentlige spørgsmål stillet på netværksmøderne i
sidste uge er nu samlet i et dokument, som du kan finde her.

Informationsmaterialer til forældre

Som lovet i sidste uge er der nu blevet lavet skabeloner til
plakat, postkort og folder i publisherformat, som alle skulle
kunne redigere i, hvis man har officepakken. Du finder
skabelonerne her.
Alle materialer til brug for information til forældre findes på
denne side.
Desuden er følgende trin-for-trin-guides nu blevet tilrettet:
-

App - Opret opslag: https://aulainfo.dk/wpcontent/uploads/Opret-opslag-app.pdf
App – Opret album: https://aulainfo.dk/wpcontent/uploads/Opret-album-app.pdf
App – Rediger kontaktoplysninger:
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Kontakoplysninger-app.pdf
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-

App – Tilmelding til forældresamtale (ny): https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/AppTilmeld-foraeldresamtale.pdf
Browser – Første gang du logger på (forældre): https://aulainfo.dk/wpcontent/uploads/Aula-trin-for-tringuide-Login-for%C3%A6ldre.pdf

Udover disse er yderligere to guides på trapperne:
- Angiv hentetider
- Indmeld ferie (ny)
Du finder trin-for-trin-guides på denne side. Vi er klar over at siden lige nu er temmelig rodet – det
vil vi forsøge at gøre noget ved i næste uge.

Nyt fra kommuner
Artikel om brugen af Aula i Lyngby-Taarbæk Kommune

Aulaprojektet har i denne uge talt med Mette Zander fra Lyngby-Taarbæk om deres
implementering af Aula. Det er der kommet en artikel ud af, som du kan læse her.

Materialer på vej

I sidste uges nyhedsbrev blev det lovet, at der ville blive udsendt flere forskellige materialer med
denne uges nyhedsbrev. Vi har desværre ikke fået materialerne endnu, men håber at kunne dele
dem snarest.

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.

4

