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Torsdag den 20. februar 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 via bestillingsblanketten på denne side. 
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Velkommen til denne uges statusmail fra Aula, hvor du blandt andet vil kunne læse om indholdet af 
release 1.1.7, den fejl der desværre opstod i forbindelse med release 1.1.6, og om faktureringen 
som bliver udsendt i næste uge.  

 

 

 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/support/
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Release 1.1.7 
 

De fleste detaljer omkring indholdet i release 1.1.7 er nu aftalt med Netcompany. Releasen er 
planlagt til omkring medio maj – og altså ikke tredje kvartal, som det desværre kom til at fremstå af 
KLs nyhedsbrev tidligere på ugen. KOMBIT og Netcompany forhandler fortsat omkring yderligere 
funktionalitet i forhold til årsrul. Afhængig af tidsforbruget på fx fejlrettelser er det desuden muligt, 
at der kommer enkelte andre mindre opdateringer med i releasen.  

Release 1.1.7 vil komme til at indeholde: 

• Tilpasninger i forbindelse med nyt Unilogin 
• Opdateringer i forhold til WCAG 2.1 
• Alle de tilpasninger til komme-gå, som blev beskrevet i nyhedsbrevet i uge 6: 

 
Navn Forklaring 

Konfiguration af 
komme/gå tavlen 

I dag kan børn i SFOer selv melde sig syge på komme/gå tavlen. 
Denne del kan ikke fjernes uden at muligheden for at melde syg 
også fjernes for forældre.  

Det ændres sådan, at det bliver muligt at fjerne det fra komme/gå 
tavlen (den skræm hvor der tjekkes ind og ud).  

Herudover gøres en række andre punkter konfigurerbare.  

Overblik over ferie i 
komme/gå modulet 

Der tilføjes en side, hvor alle registreringer af ferie samles 
(ferieanmodninger, forældres egne registreringer af ferie/fri). Denne 
side kan benyttes ifm. planlægning af bemanding.  

Vise 
ferieregistreringer i 
medarbejderens 
kalender       

En leder eller medarbejder har i kalenderen mulighed for at oprette 
ferieregistreringer som forældre modtager.  

Denne ændring går på at tilføje en mulighed for at se et overblik 
over besvarelser.  

Forældreoverblik: 
Tider. Ændringer til 
gentagelser.  

I det nuværende design gentages aftaler hver tirsdag, og det er ikke 
muligt kun at lave en aftale som gælder en tirsdag.  

Ændringen medfører, at det bliver muligt at vælge om en aftale skal 
gælde en bestemt dato eller gentages f.eks. alle tirsdage.  

Tjek ud tid skal 
fremgå af 
aktivitetsoversigten 

Medarbejdere kan i dag se, om et barn er ”til stede” eller ”ikke 
tilstede”, men ikke hvornår et barn har tjekket ud.  

Det tilføjes ifm. denne tilføjelse. Herudover tilføjes også hvornår der 
er tjekket ind.  

Forældreoverblik Forældreoverblikket er en side i Aula, hvor forældrene kan se, 
hvornår et barn er tjekket ind, tjekket ud samt hvilken status barnet 
har.  
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Log ud af enhed 
(tavlen) flyttes til 
administrationsmodul 

Log ud af komme/gå tavlen leder i dag til, at børn i SFOer logger ud 
af komme/gå på tavlerne. Det ændres så det kun er i 
administrationsmodulet, der kan logges ud af komme/gå tavler.  

Multi-select på 
aktivitetsoverblikket 

Ændringer går på at en medarbejder skal kunne ændre status på 
mange børn på samme tid f.eks. ændre status til ”på tur” på en hel 
gruppe.  

 

Aulainfo.dk vil blive opdateret med ovennævnte informationer senest mandag den 24. februar 
2020.  

 

Opsamling fra møder om konsekvensanalyser 
 

Det sidste af i alt 11 skype-møder om konsekvensanalyser fandt sted i dag – torsdag den 20. 
februar 2020. Over 80 kommuner har deltaget i møderne, og det er meget tydeligt, at kommunerne 
har meget forskellige tilgange og erfaringsniveauer med udarbejdelsen af konsekvensanalyser. 
Møderne har derfor været utroligt forskellige. De kommuner, der har det stærkeste udgangspunkt 
er naturligvis kommuner med erfaring i arbejdet med konsekvensanalyser og på den baggrund vil 
KOMBIT opfordre til, at man søger at hjælpe hinanden på tværs af kommuner med nogenlunde 
samme tilgang til og anvendelsesstrategi for Aula. 

På baggrund af møderne er KOMBIT i gang med at lave en opsamling, som vil blive sendt ud til 
deltagerne i begyndelsen af uge 9. Opsamlingen vil indeholde en opsummering af opgaven, 
opdaterede konsekvensanalyser og en FAQ med besvarelse af de væsentligste spørgsmål, der 
blev stillet på møderne. Opsamlingen vil blive sendt til Aula-projektledere samt de personer, vi har 
registreret som deltagere på møderne. 

Husk at materialerne er fortrolige, og kun skal videreformidles til de personer i kommunerne, der 
har brug for dem i deres arbejde. 

 

Fejl i forbindelse med lanceringen af 1.1.6 
 

I forbindelse med at Netcompany lancerede release 1.1.6 opstod der desværre en fejl, som betød 
at oplysninger om forældremyndighed var synlig i søgninger på specifikke forældre. Aula-projektet 
fik en melding om fejlen tirsdag aften i uge 7, og den var rettet fire timer senere. Da oplysningerne 
altså fremgik i søgninger på forældre var stort set alle kommuner omfattet. Aulas sædvanlige 
sikkerhedsprocedurer blev fulgt og alle DPO underrettet.  

Aula-projektet beklager naturligvis fejlen. Det er sådan noget, der ikke må ske, men som altså 
alligevel er sket. Sammen med Netcompany er KOMBIT i gang med at gennemgå 
testprocedurerne for at minimere risikoen for at noget lignende skal ske igen.  
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Der er en kommune, der i den forbindelse har henvendt sig og spurgt om KOMBIT ikke bør sørge 
for at underrette brugerne i et tilfælde som dette. Ifølge databehandleraftalerne mellem KOMBIT og 
kommunerne er det kommunerne, der har ansvaret for data i Aula, og KOMBIT skal behandle 
oplysningerne fortroligt. Det er altså konkret den enkelte kommune, der i hvert tilfælde skal vurdere 
om der er sket et databrud, og om der skal gives information til de berørte registrerede, jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 32. Vi ved af erfaring, at kommunerne ofte har forskellige 
fremgangsmåder og tilgange til dette område, fx fordi kommunerne bruger Aula forskelligt. Du kan 
læse mere om sikkerhedsprocedurerne i Aulas statusmail fra uge 2.  

Sagen er de seneste dage blevet behandlet i Sjællandske Medier (artiklen ligger dog bag 
betalingsmur), og det kan ikke afvises at andre medier vil følge op.  

 

Fakturaer for Aula udsendes i næste uge 
 

På mandag den 24. februar 2020 udsendes faktura vedrørende Aula for første halvår 2020. 

Grundlaget for faktureringen er, som beskrevet i kommunens tilslutningsaftale til Aula, en 
fordelingsnøgle baseret på et udtræk af antallet af grundskoleelever i Undervisningsministeriets 
uddannelsesstatistik. Denne kan ses her.   

Faktureringen for første halvår 2020 er baseret på de senest tilgængelige tal. Det vil sige dem, der 
er offentliggjort i september 2019 for skoleåret 2018/2019. 

Kommunen betaler for alle grundskoleelever i følgende institutionstyper: 

• Folkeskoler 
• Specialskoler for børn 
• Kommunale ungdomsskoler 
• Kommunale internationale skoler 
• Kommunale dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder 
• Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov 

Af den enkelte kommunes faktura fremgår det samlede antal elever i kommunen. På denne side 
kan man se den konkrete fordeling på de enkelte institutioner i kommunen.  

Prisen pr. elev kan, som beskrevet i tilslutningsaftalen, variere afhængigt af det samlede elevtal på 
landsplan. Da antallet af elever er faldet, er prisen pr. elev i 2020 kr. 77,00 mod kr. 76.00 i 2019.  

I forbindelse med faktureringen for november-december 2019 blev nogle kommuner ved en fejl 
faktureret for elever fra institutioner af typen “Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder”, som 
ikke var kommunale og derfor ikke har adgang til at bruge Aula. Fejlen beløb sig til samlet ca. 
30.000 kr. og den skyldtes, at den grundliggende statistik ikke skelner mellem private og 
kommunale institutioner af lige præcis denne type. De ramte kommuner vil modtage en kreditering, 
sammen med den aktuelle faktura. Fejlen er selvfølgelig også rettet i den aktuelle faktura og 
fremover. 

Du kan læse mere om faktureringen for Aula i første halvår 2020 her. 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-statusmail-uge-2-2020.docx
https://sn.dk/Fredensborg/114000-brugere-ramt-af-Aula-laek/artikel/915349
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1577.aspx
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/2020-AULA-data-til-fakturering.xlsx
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Orientering-om-fakturering-for-f%C3%B8rste-halv%C3%A5r-2020.pdf
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Vikarnote-problemstilling løst 
 

I weekenden mellem de to vinterferieuger - uge 7 og 8 - har IST og Netcompany ved en fælles 
indsats løst udfordringen med vikarnoter, der forsvinder, når der gendækkes i ISTs vikarmodul. Det 
har skabt mange frustrationer ud på skolerne, så Aula-projektet glæder sig over at have lagt den 
problemstilling bag sig.   

 

Nyt fra dagtilbudspiloterne 
 

Pilotkommunerne på dagtilbudsområdet fortsætter deres ihærdige arbejde. I denne uge har 
Silkeborg Kommune delt deres oversigt over datastrømme ind i Aula. Den kan du se her. 

 

Videndeling om komme/gå-funktionaliteten 
 

I statusmailen fra uge fem videreformidledes nogle materialer om komme-gå fra Vesthimmerland 
Kommune. KOMBIT har fået en henvendelse fra en kommune, der meget gerne vil høre om der er 
andre kommuner, der også har konkrete praktiske erfaringer med brugen af komme-gå-modulet. 
Hvis du har nogle erfaringer du kan bidrage med og som andre kommuner kan drage nytte af, vil 
KOMBIT derfor meget gerne høre fra dig – enten så erfaringerne kan blive delt her i nyhedsbrevet 
eller der kan formidles kontakt videre til kommunen. Skriv til aula@kombit.dk 

 

Workshop om uddannelsesmateriale til dagtilbud 
I uge 6 afholdt Netcompany workshop for at få faglige input og 
sparring i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesmateriale til 
dagtilbudsområdet. Formålet var især at blive klogere på brugerrejser 
og arbejdsgange i dagtilbud.  

På workshoppen deltog 21 deltagere fra 12 kommuner og der var 
deltagelse af medarbejdere fra både dagpleje, vuggestue, børnehave 
og ledelse. På baggrund af den viden, der kom ud af møderne, er 
Netcompany i gang med at udarbejde fire videoer, som skal danne 
afsæt for undervisningen af medarbejderne på dagtilbudsområdet. 
Nogle er brugerne fra workshoppen har efter møderne givet 
Netcompany feedback på disse videoer, for at sikre at brugerne kan 
se sig selv i brugerrejserne.   

https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/aula-afproevning-i-dagtilbud-silkeborg-kommune/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/KOMBIT-statusmail-uge-5-2020.pdf
mailto:aula@kombit.dk
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Billeder af ikoner fra komme/gå-funktionaliteten 
På anmodning fra en kommune er der blevet lavet højtopløselige billeder af ikonerne fra komme-
gå-funktionaliteten. Billederne kan bruges til informationsmateriale om komme-gå og kan findes 
her. 

Husk at du også kan finde andre billeder, logoer og materialer på: https://aulainfo.dk/guide-til-
projektledere/det-lokale-kommunikationsarbejde/materialer-til-lokal-markedsfoering-af-aula/ 

Input og videndeling: 
 

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/wp-content/uploads/Aula-Komme-g%C3%A5-ikoner.zip
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-Komme-g%C3%A5-ikoner.zip
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/det-lokale-kommunikationsarbejde/materialer-til-lokal-markedsfoering-af-aula/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/det-lokale-kommunikationsarbejde/materialer-til-lokal-markedsfoering-af-aula/
mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
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