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Fredag den 26. marts 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 

 

Drøftelser med Netcompany 
Som nævnt i tidligere statusmails drøfter KOMBIT og Netcompany fortsat forhold omkring Aula og 

fremtidige releases, herunder support.  

Drøftelserne er endnu ikke afsluttet, og de kommer desværre til at fortsætte ind i påsken. KOMBIT 

vender tilbage, når der er mere at fortælle. Det betyder også, at vi endnu ikke kan sige, hvornår 

levering af release 2.3 finder sted. 

 

Release 2.2 
Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at Aula blev opdateret i lørdags. Efter releasen viste det 

sig desværre, at der var nogle fejl i forbindelse med releasen. Ikke mindst betød opdateringen, at 

vedhæftede filer i en periode frem til mandag aften blev vist som sikre filer, og at børn uden 

mulighed for step-up derfor ikke kunne åbne dem. Vi beklager naturligvis de gener fejlene har 

medført og er i dialog med Netcompany om, hvordan der kan strammes op på testprocesserne, så 

noget tilsvarende ikke sker fremover.  

 

Ibrugtagning af adgang for bosteder og andre døgn- og dagtilbud  
– ved jeres bosteder hvem de skal kontakte? 

Med weekendens release blev det som tidligere kommunikeret muligt for bosteder og andre døgn- 

og dagtilbud for udsatte børn og unge, at få deres medarbejdere koblet på Aula, så de kan deltage 

i skole/hjem samarbejdet sammen med eller på vegne af barnets forældre. Adgangen kræver 

opsætning både i Aula, Uni-login og i de skole- og dagtilbudsadministrative systemer. Dette er 

nærmere beskrevet på Aulainfo her. 

Vi er blevet kontaktet af flere bosteder, som har været i tvivl om, hvem i deres kommune, der kan 

hjælpe dem med opsætningen. Det er naturligvis vigtigt, at de relevante personer i kommunen 

kender til mulighederne i Aula, når de bliver kontaktet af et bosted eller en skole om 

funktionaliteten. Og det er vigtigt, at disse personer i kommunen ved, hvem den Aula-ansvarlige i 

kommunen er, så de blandt andet ved, hvem der kan bestille en oprettelse af et bosted som en 

serviceydelse hos Netcompany.  

Vi vil derfor opfordre til, at I sætter jer ind i vejledningsmaterialet om adgang for bosteder, samt at I 

kommunikerer til den øvrige skoleforvaltning, til familie/udsatte børn og unge-forvaltningen og evt. 

også til socialforvaltningen (afhængigt af hvordan I er organiseret), at det nu er muligt for 

bostederne at komme på, og hvordan de kan komme i gang. Vi er klar over, at den 

konfigurationsopgave, der er nødvendig for at komme i gang, ikke er enkel og involverer mange 

parter. Det har desværre med den nuværende opgavefordeling mellem Aula, STIL og de 

administrative systemer ikke været muligt at forenkle det yderligere. 

For yderligere at understøtte ibrugtagningen følger vi i KOMBIT tre bosteder/dagbehandlingstilbud 

og lærer af deres erfaringer med at komme i gang, og derudover har vi god dialog med 

interesseorganisationen på området. 

https://aulainfo.dk/information-til-medarbejdere/aula-i-doegn-og-dagtilbud-for-udsatte-boern-og-unge/
https://aulainfo.dk/information-til-medarbejdere/aula-i-doegn-og-dagtilbud-for-udsatte-boern-og-unge/
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Materialer fra webinar om supportorganisation 
Forrige torsdag blev der afholdt webinar vedrørende den kommunale supportorganisation. Næsten 

100 personer deltog, og der var mange spørgsmål og mange meninger. Tak til jer der deltog, og 

bidrog og særligt tak til Svendborg og Mariagerfjord Kommuner for at dele erfaringerne.  

Mødet blev optaget, og du kan se mødet her. 

Præsentationen fra mødet finder du her. 

 

Prioritering af videreudvikling 
Selvom det i øjeblikket er usikkert, hvornår næste release af Aula kommer, fortsætter arbejdet med 

at planlægge og forberede kommende releases i samarbejde mellem KOMBIT og kommunerne. I 

den forbindelse har faggruppen været involveret i en prioritering af kommende 

videreudviklingstiltag. Det er blandt andet sket ved at faggruppen har ”scoret” moduler og temaer i 

forhold til tilfredshed og vigtighed. Desuden er der blevet kigget på tal for den generelle 

brugertilfredshed med forskellige moduler.  

Dette har ført til at faggruppen har prioriteret følgende moduler/temaer (i prioriteret rækkefølge): 

• Komme/gå 

• Beskeder 

• Områder & distrikter 

• Lister 

• Widgets 

• Sikker fildeling 
 

I indstillingen til styregruppen har KOMBIT desuden tilføjet tre moduler/temaer:  

• Kalender – fordi brugertilfredshedstallene indikere, at der er behov for udvikling og Aula-
projektet i forvejen er langt med analyse af løsningsforslag til dette modul. 

• Galleri (upload og tagging af billeder) – fordi brugertilfredshedstallene viser, at der er 
forbedringspotentiale, og dette ønske desuden blev identificeret i forbindelse med 
pilotafprøvningen i dagtilbud 

• Samtykker – da der fortsat er brug for en varig løsning i forhold til Datatilsynets ændrede 
tilgang, hvor der ikke længere sondres mellem portræt- og situationsbilleder. KOMBIT 
arbejder her sammen med KL på at finde en god løsning som overholder 
persondatalovgivningen og samtidig på en god måde opfylder behovene i skoler og 
dagtilbud.  

 

Ovenstående moduler og temaer er blevet godkendt i styregruppen, og Aula-projektet arbejder 

videre på at analysere de konkrete tiltag under hvert modul/tema. Når Aula-projektet har været i 

dialog med brugerpanelerne om de konkrete udviklingsønsker under de udvalgte moduler og 

temaer, drøftes prioritering af disse med faggruppen, som kommer med en anbefaling til 

styregruppen. 

 

https://vimeo.com/527266281/ed1d3cc058
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Webinar-om-Aula-supportorganisation-marts-2021.pptx


 
 

4 
 

På styregruppens møde i november godkendte den desuden nedenstående forbedringer til 

komme/gå- og besked-modulet. Derfor vil disse blive prioriteret allerførst, når udviklingen af Aula 

forhåbentligt snart går i gang igen. 

 

 

Nyt om §32-institutioner i Aula 
Den 18. marts 2021 godkendte Aula Styregruppen, at §32 institutioner under Serviceloven får 

adgang til Aula. Det betyder, at kommunerne nu kan tilføje institutionerne til Aula, dog under 

følgende forudsætninger, som er listet i nedenstående.  

• For at kunne blive oprettet i Aula er, skal institutionerne oprettes i Dagtilbudsregisteret og 
dermed få tildelt et G-nummer. STIL har tilpasset registeret, og institutionerne kan derfor nu 
oprettes – på samme vis som andre dagtilbud, i registreret – dog under deres egen 
lovgrundlagkode, som er 9 (se nedenstående). STIL har beskrevet det i følgende:  

 
https://viden.stil.dk/display/DATIREG/Datamodel  

https://viden.stil.dk/display/DATIREG/ImportService 

• For få etableret et Unilogin til forældre og personale skal kommunerne selv aftale med 
leverandører af pladsanvisningssystemer, at disse institutioner kan administreres via disse. 
Kommunerne skal endvidere selv stå for oprettelse og administration af institutionerne og 
brugere, som på det øvrige dagtilbudsområde.  
  

• Der vil ikke ske videreudvikling af Aula til eventuelle særlige behov inden for området.  
  

• Kommuner som ønsker, at §32 tilbud skal benytte Aula, skal selv betale for indlæsning af 
institutioner til Netcompany og evt. uddannelse af personale. 

  

Hvis der er overordnede spørgsmål, kan I kontakte Cindie Unger, KL cibu@kl.dk 

 

Analyse af konsekvenser af oprettelse af klubber som selvstændige institutioner 
På baggrund af spørgsmål fra en kommune har Netcompany udarbejdet et dokument, der belyser 

de konsekvenser, hvis klubber oprettes som selvstændige institutioner i stedet for at skolen og 

klubber er én samlet institution. Det kunne jo være at andre også kunne have glæde af dokumentet. 

I så fald finder I det her.  

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fviden.stil.dk%2Fdisplay%2FDATIREG%2FDatamodel&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7Ca1cb710c120f47ce281f08d8eecb4eec%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637521904266782620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NsjE3M2%2B0d3GFL33E29kRmtOBL6YM%2BgWqTvDOWuudUY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fviden.stil.dk%2Fdisplay%2FDATIREG%2FImportService&data=04%7C01%7CSRS%40kombit.dk%7Ca1cb710c120f47ce281f08d8eecb4eec%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637521904266792613%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UlRLSdaSEJxsUZHdsVzZLWfwBFuhwI0%2F1oH5%2FX9V34M%3D&reserved=0
mailto:cibu@kl.dk
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Funktionel-konsekvensanalyse-af-klubber-som-selvstaendige-institutioner.pdf
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Viden og materialer 
 

Skabelon til behandling af komme/gå-udtræk ved opkrævning af betaling for 

dagtilbud 
I Holstebro Kommune bruger man komme/gå-udtræk fra Aula i forbindelse med ferieplanlægning 

og opfølgning på opkrævning af 11 eller 12 måneders betaling for dagtilbud. 

Derfor har de lavet en skabelon og vejledning, som vi har fået lov til at dele. I finder dem her:  

Vejledning 

Skabelon 

Stor tak til Holstebro for at dele.  

 

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.  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Vejledning-til-at-arbejde-med-data-fra-Excel.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/SKABELON-til-Data-udtraek-fra-Aula-med-ferieplanlaegning-v.1.xlsx
mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula@kombit.dk

