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Onsdag 23. februar 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, mens ændringer til supportberettigede brugere skal meldes til 
Netcompany som et service request. 
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Aula generelt 
 

Faggruppemøde afholdt 
I uge seks mødtes faggruppen for blandt andet at tale om indholdet til release 2.5 som 
forventes i september 2022. Det blev til nogle gode diskussioner og resulterede i et oplæg 
som skal præsenteres for Aulas styregruppe i næste uge. Derefter vil vi fortælle mere om 
det i en statusmail.  

 

Cookies på Aula-hjemmesider 
For at sikre, at cookiebanneret kan sættes korrekt op for den enkelte kommune og 
institution er det blevet muligt at ændre i cookiebannerne. Det vil sige, at administratorer 
nu fx kan ændre i teksterne. Det er derfor vigtigt, at den ansvarlige for hjemmesiderne går 
ind og tjekker teksten på hjemmesiden og tilretter den, hvis det er nødvendigt. Det kan du 
læse mere om her: https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-Drupal.pdf  

 

Fakturaer for Aula er sendt 
Det er igen blevet tid til betaling for Aula. KOMBIT har netop udsendt fakturaer for Aula 
Skole og Aula Dagtilbud for 1. halvår 2022.  

Prisen er 86 kroner pr. skolebarn og 46 kroner pr. dagtilbudsbarn.  

Bemærk at det ikke fremgår af fakturaen for Aula Skole, at fakturaen gælder for 1. halvår. 

De børnetal der faktureres efter, dannes på baggrund af statslige statistikker. Tallet kan 
derfor afvige fra det antal børn, som der rent faktisk er i Aula i kommunen eller som der 
rent faktisk er i kommunen lige nu. Det gælder derfor om at bruge Aula så meget som 
muligt, for der er allerede betalt.  

Du kan læse mere om, hvordan statistikkerne bruges til at beregne afregningen her: 
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/oekonomi/  

Bemærk linket til højre til regneark med jeres egne faktureringstal for begge halvår i 2022. 
Der er også et link til tallene fra 2021. 

 

Dagbogsstudier giver viden  
I december har Aula-projektet gjort et forsøg med at gennemføre et såkaldt 
”dagbogsstudie”. Et dagbogsstudie går i grove træk ud på at få en forståelse for brugen af 
en løsning, ved at et antal brugere fører dagbog. I første omgang har ni brugere – forældre 
og skoleledere ført dagbog om deres brug af Aula.   

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2FBrugervejledning-Drupal.pdf&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7C4f99672b8df8447f9a7008d9ea31526a%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637798319978727342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WO8gZ5T3QiPwZJ%2Btjuc95sZXPRiRU8DTn%2FhquG8Ev24%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Fguide-til-projektledere%2Foekonomi%2F&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7C5b67edb188cb4341221d08d9f5f84ef1%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637811269104638892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2B5lo8IF%2BoqbHi4d5Wvi1IeWS2QsZs6wuS9oSFdqsW60%3D&reserved=0
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I januar har vi analyseret de data, som deltagerne har givet os, og helt overordnet har det 
blandt andet været tydeligt, at forældre i daginstitutioner i højere grad er glade for Aula, 
fordi de kommer fra en mindre digitaliseret fortid, og derfor sætter mere pris på den 
muligheder, som Aula giver. Studiet bekræfter også mange interne antagelser, hvilket i sig 
selv også giver værdi. 

Vi forventer at gennemføre yderligere dagbogsstudier i fremtiden og her bruge de 
erfaringer vi har fået fra dette første studie.  

 

Viden og materialer 
 

Del gerne 
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.  

mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk
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