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Fredag den 5. feb. 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 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 
 
Orientering fra styregruppemøde 
Den 19. januar 2021 afholdt den kommunale styregruppe ordinært møde. Du kan læse en 
orientering fra mødet her.  

 

Indmelding af ændringsønsker 
KOMBIT er overgået til et nye analyseværktøj og fremadrettet skal ændringsønsker derfor 
indmeldes via dette nye link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=J2WAEJFPU292 Før 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Orientering-fra-styregruppemoede-19-januar-2021.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Orientering-fra-styregruppemoede-19-januar-2021.pdf
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=J2WAEJFPU292
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du lægger ønsker ind bedes du tjekke, at de ikke allerede er med på listen af kendte 
ændringsønsker, som du kan finde her. 

Husk desuden at samle ønskerne i kommunen, så antallet af dubletter eller modsatrettede ønsker 
begrænses.  

 

Fakturaer for Aula udsendes i februar 
Datagrundlaget for beregningen af næste faktura er lige på trapperne og vil blive udsendt i næste 
uge. Fakturaerne bliver udsendt umiddelbart efter at informationen er udsendt. 

Alle kommuner har nu underskrevet allongen til tilslutningsaftalen.  

Du finder beskrivelsen af beregninger og faktureringsmodel her.  

 

Lukning af uddannelsesmiljø 

Som tidligere udmeldt er det planen at uddannelsesmiljøet lukker den 1. marts 2021, da det er 
meget dyrt at holde kørende. På baggrund af en del spørgsmål udsendte KOMBIT i januar en 
spørgeskemaundersøgelse til alle kommuner for at undersøge behov og ønsker til en evt. 
forlængelse.  

Mange kommuner ønsker at lukningen sker som planlagt, men enkelte kommuner har et stort 
behov for at uddannelsesmiljøet forbliver åbent. KOMBIT er derfor i dialog med Netcompany 
omkring muligheden for at tilkøbe adgang på kommuneplan og vil melde ud, så snart vi hører 
mere. 
 

Husk at sikre datakvalitet  
Som beskrevet i en statusmail i december er det meget væsentligt, at kommunerne sikrer 
datakvaliteten af datagrundlaget for adgangsstyring forud for at forældre kommer på Aula.  

Ellers kan det i værste tilfælde resultere i, at fx adresseoplysninger er synlige for personer, som 
ikke skal adgang til disse data. Ikke mindst bør man sikre sig, at der er sat de rette relationer 
mellem børn og forældre.  Vær særlig opmærksom i de tilfælde, hvor der er tale om anbragte børn, 
og hvor der skal foretages en manuel justering, for eksempel:  

• Børn der har plejeforældre  
• Børn der er anbragte med adressebeskyttelse, og hvor forældrene samtidig har bibeholdt 

forældremyndighed 
 

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. 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Oversigt-over-videreudviklingsoensker.xlsx
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/oekonomi/
mailto:aula@kombit.dk
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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
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