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Fredag den 9. april 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 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 
 
Opbevaring af Aula-data 
 

Som tidligere nævnt har Schrems II-dommen fra i sommers betydet, at KOMBIT og Netcompany 
har genbesøgt Aula-kontrakten og foretaget en supplerende gennemgang af de 
sikkerhedsforanstaltninger, der er implementeret i Aula i relation til brugen af AWS. Schrems II-
dommen betyder i korte træk blandt andet, at der stilles en række skærpede krav i forbindelse med 
overførsel af personoplysninger til USA og andre lande uden for EU/EØS.  

For en del år siden, da KOMBIT arbejdede med den oprindelige kravstillelse i forbindelse med 
Aula, gjorde man sig mange overvejelser om, hvordan data fra Aula bedst kunne beskyttes. 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-statusmail-uge-47-2020.pdf
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Allerede dengang blev det gjort til et ufravigeligt krav, at data skulle opbevares samlet ét sted 
indenfor EU/EØS. Derudover var det et krav, at data i Aula blev krypteret efter højeste 
sikkerhedsstandarder. 

Dette er derfor fortsat gældende for opbevaringen af Aulas data i dag. Samlet set er det KOMBIT 
og Netcompanys vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke bør implementeres yderligere 
foranstaltninger i Aula. Men retsudviklingen på området vil naturligvis blive fulgt tæt, så vi løbende 
kan følge op og evt. tilpasse Aula til nye og opdaterede retningslinjer samt vejledninger fra de 
europæiske og danske datamyndigheder.  

KOMBIT vil løbende orientere om evt. nye tiltag i statusmails, og de systemansvarlige vil modtage 
yderligere information i løbet af de kommende uger.  

 

Årsrul 
 

Selvom der stadig er nogle måneder til sommer vil vi opfordre til at man allerede nu går i gang med 
at planlægge årsrullet i Aula.  

I forbindelse med prioritering af videreudvikling har faggruppen anbefalet styregruppen at fokusere 
på andre områder end årsrullet, hvilket den kommunale styregruppe har besluttet. For mere 
information om, hvilke områder der er prioriteret se statusmailen fra uge 12.  

Årsrullet i Aula kommer til at foregå på samme måde som sidste år og vil derfor indebære arbejde 
for især det administrative personale på skolerne. Det er vigtigt at man i god tid har forberedt 
processen – herunder kommunikeret, hvem der skal gøre hvad, og hvem der kan hjælpe i 
kommunen. Dette er naturligvis ekstra vigtigt i år, hvor mange kommuner vil have skiftet 
projektleder/kontaktperson forud for processen.  

Såfremt der på dagtilbud også oprettes nye stuer/grupper og de gamle nedlægges, vil de 
administrative medarbejdere/administratorer på dagtilbudsområdet skulle gennemføre samme 
opgaver som på skoleområdet. 

KOMBIT er i gang med at reviewe de vejledninger, der findes til årsrullet. Det sker blandt andet på 
baggrund af de kommentarer vi fik ind i forbindelse med sidste års årsrul. Hvis du eller nogle af 
dine kolleger har yderligere kommentarer eller input eller på anden vis kan hjælpe i processen 
hører vi meget gerne fra dig på aula@kombit.dk  

Du kan finde vejledningerne her: https://aulainfo.dk/aarsrul/ 

 

Husk at opdatere kontaktoplysninger – også på supportberettigede brugere 
Aula-projektet får en del autoreplys fra supportberettigede brugere, som er stoppet i kommunen, 
og en del henvendelser fra personer, som ikke længere ønsker at modtage statusmails, fordi de 
ikke selv mener at de er supportberettigede brugere – selvom de er registreret som det i systemet.  

Husk at det er kommunens eget ansvar at holde listerne opdaterede og at sikre at man bruger de 
pladser, man har fået tildelt til supportberettigede brugere rigtigt. Vi vil derfor opfordre alle til at 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-statusmail-uge12-2021.pdf
mailto:aula@kombit.dk
https://aulainfo.dk/aarsrul/


 
 

3 
 

tjekke listerne med supportberettigede brugere igennem. Ændringer til supportberettigede brugere 
skal meldes til Netcompany, som et service request. 

 

 

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.  

 

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