NOTAT

Implementering af Aula i landsbyordninger
Det har længe stået klart, at Aula vil blive taget i brug i skoler efter sommerferien 2019
og i dagtilbud året efter.
Fordi vi begynder udrulningen af Aula på skoler først og dagtilbud kommer på
efterfølgende, har Aula-projektet undersøgt, hvordan man bedst kan hjælpe de såkaldte
landsbyordninger, hvor dagtilbud er tilknyttet skoler, og hvor man i dag anvender
SkoleIntra i både skole og dagtilbud. Analysen af konsekvenserne af at lave en fælles
implementering af Aula i landsbyordninger allerede i august 2019 viser, at det vil være
muligt for kommuner med landsbyordninger, at implementere Aula på hele ordningen
samtidig. Det vil altså sige, at hvis der er tale om en landsbyordning vil dagtilbudet
kunne tage Aula i brug samtidig med skolen. For at kunne indgå en aftale og blive
kategoriseret som landsbyordning i Aula-regi, er der dog nogle forudsætninger, man
skal leve op til. Disse forudsætninger gennemgås nedenfor.
Vi er endnu ikke helt i mål med alle detaljer, og der vil komme mere information,
efterhånden som vi bliver klogere. For at skaffe de fornødne erfaringer og tekniske
afklaringer inden udrulningen for alvor går i gang i alle kommuner, planlægger Aulaprojektet at sætte gang i et samarbejde med udvalgte landsbyordninger hurtigst muligt
efter sommerferien 2018. Det vil vi fortælle mere om efter sommerferien 2018, men
hvis I har en landsbyordning og allerede nu ved, at I kunne tænke jer at hjælpe os med
sparring, må I meget gerne skrive til aula@kombit.dk
Analysen og arbejdet med landsbyordninger har været kompleks, og der har været
mange hensyn at tage. Nedenfor kan du læse, hvilke forudsætninger en
landsbyordning skal leve op til for, at kunne komme med i den første implementering af
Aula i august 2019.
Definition og forudsætninger:
1. Definition af landsbyordninger:
a. Dagtilbuddet ligger under samme ledelse som skolen.
b. Dagtilbuddet anvender i dag Skoleintra og vil være ”dekoblet” skolen,
hvis de ikke tager Aula i brug.
2. Forudsætningen for at et dagtilbud under en landsbyordning kan tage Aula i
brug er at:
a. Børn, forældre og pædagoger i landsbyordninger skal oprettes via
Unilogin.
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- Dette bliver en ”håndholdt” proces for de pågældende kommuner, da
automatisk import via fx institutionsregisteret, ikke vil være på plads
inden udrulning af skoler i 2019. Kommunen skal være indstillet på, at
dette kan medføre en øget teknisk implementering og opmærksomhed.
Aula-projektet udarbejder en vejledning til, hvordan dette gøres
hensigtsmæssigt i efteråret 2018. Det skal afklares nærmere, hvordan
brugere oprettes korrekt således at de oprettes til korrekte grupper i
Aula mv.
b. Kommunen får IKKE flyttet tildelte superbrugere eller administratorer
fra udrulningsbølgen for dagtilbud i 2020, men må sikre en organisering
med de tildelte ressourcer for skoleområdet.
Kommunen fastholder dog antal superbrugere og administratorer for
dagtilbud, når det rulles ud i 2020 og kan dermed tilføre deres
dagtilbudsområde flere brugere til den tid.
Der vil dog være mulighed for tilkøb af undervisning hos leverandøren.
c.

Kommunen skal have indgået en tilslutningsaftale for dagtilbud for
Aula.

Tilslutning af landsbyordninger:
Aula-projektet udarbejder en lille mini-guide til landsbyordningen, og der bliver
oprettet en række KLIK-opgaver specifikt til landsbyordningen. Endvidere
ajourføres Aulas FAQ løbende i takt med at kommunerne begynder at organisere
sig og stiller spørgsmål om diverse elementer af implementeringen mv.
Kommunerne skal tilkendegive, at de ønsker at implementere Aula for
landsbyordninger i forbindelse med skolernes implementering. Aula-projektet
udstiller til dette formål en KLIK-opgave umiddelbart efter sommerferien, hvor
kommuner, der har dette ønske, udfylder et skema og accepterer de
forudsætninger, der er forbundet med implementeringen. Projektlederne vil
modtage en besked, når denne KLIK-opgave publiceres.
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