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NOTAT 

 
 

Brugen af Aula i klubber 

 
Kommuner kan rent teknisk vælge at koble deres klubber til Aula, hvis disse oprettes 
som “Grupper” tilknyttet en given skole. Der er dog en række forbehold forbundet 
med denne model, og Aula-projektet har stadig brug for at afklare en række 
konsekvenser af dette. Derfor anbefaler Aula-projeket, at kommunerne venter med at 
træffe beslutningen om at bruge Aula i klubber.  
 
Aula-projektets analyse har vist, at der på landsplan er i omegnen af 650 klubber, der 
kunne have en interesse i at anvende Aula. Aula-projektet har fokuseret på at finde en 
løsning, der tilgodeser kommunernes ønsker, samtidig med at den kontrakt og pris, der 
er forhandlet, ikke belastes af dette.  

En klub kan i princippet oprettes som en ”Gruppe” i Aula, men kun hvis en klub indgår 
et samarbejde med en skole. ”Gruppen” vil være udstillet via skolen og de børn, 
forældre og pædagoger, der arbejder i klubben tilknyttes gruppen. Det er en relativ 
simpel model, MEN den har også en række begrænsninger. Der er to hensyn Aula-
projektet ønsker at gøre opmærksom på: 

1. Der er en udfordring forbundet med de klubber, der fx har børn fra privatskoler, da 
børn, der er tilknyttet institutioner, der ikke bruger Aula, ikke kan oprettes i Aula og 
derfor heller ikke kan knyttes til en ”klub-gruppe”.  
 

2. Aula-projektet anbefaler, at kommunen venter med at tage Aula i brug i klubber til 
efter at Aula er godt implementeret i skolerne. Det skyldes blandt andet, at der må 
påregnes et større ressourcetræk i kommunen, hvis man vælger at implementere 
Aula i klubber samtidigt med skolerne. Nedenfor listes en række mulige 
udfordringer og uklarheder, som Aula-projektet umiddelbart har identificeret.  

a. Øget projektledelse. 
b. Flere interessenter og dermed afklaringer af arbejdsgange, ejerskab og 

ansvar. 
c. Koordinering af samarbejde mellem skole og klubber i forhold til 

administration af grupperne – hvem skal gøre hvad, og hvilken skole skal 
en klub knyttes til for at grupper oprettes? 

d. Hvordan opsættes klubber i grupper, i min kommune med den organisering 
vi har?  

e. Hvordan skal vi organisere supportorganiseringen – der bliver ikke tilført 
flere supportberettigede brugere.  
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f. Skal vi uddanne flere superbrugere, og hvor mange slutbrugere skal 
uddannes? 

g. Er der løsninger vi skal sige opsige kontrakter på? 
h. Hvilken anvendelsesstrategi vil man have i klubberne?  

 
Listen er ikke udtømmende, og der kan være langt flere opmærksomhedspunkter 
kommunen bør undersøge, ligesom det endnu er uafklaret, hvilke konsekvenser det vil 
have for brugervenligheden, og hvilke tekniske udfordringer det kan medføre at bruge 
klubgrupper.  
 
Aula-projektet ønsker at blive klogere på, hvordan Aula fungerer på skoler under 
piloten, og når de første kommuner er kommet i gang, da der her vil være en række 
erfaringer, der er gode at have med, inden man indfører et nyt område til Aula.  
 
Går din kommune alligevel med tanker om at igangsætte arbejde med at implementere 
Aula på klubber, vil Aula-projektet meget gerne vide det. Skriv til Aula via 
aula@kombit.dk.  
 
Der vil ikke blive udarbejdet undervisningsmaterialer specifikt målrettet klubber.  
 

Fortsat analyse på klubber 

KOMBIT arbejder videre med analyse og afdækning af, hvordan funktionen ”Grupper” 
kan anvendes til klubber, og vil i den forbindelse være i dialog med nogle kommuner 
omkring fordele/ulemper. Derudover vil Aula-projektet forsøge at afdække, hvor mange 
privatskoleelever der anvender kommunalt klub-tilbud.  

Aula-projektet vil løbende holde projektlederne informeret om arbejdet.  
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