Fakta
Om Aula
•

•
•
•

Aula er fremtidens kommunikationsplatform i folkeskoler, SFO’er og dagtilbud. Når børnehaven
skiftes ud med en plads i folkeskolen og SFO’en, eller hvis barnet skifter skole, følger Aula med som
en fælles kommunikationsplatform.
Aula er et moderne og brugervenligt digitalt værktøj, der gør det nemt og sikkert for pædagoger,
lærere, forældre og forvaltninger at kommunikere med hinanden.
Aula indeholder kun de mest nødvendige funktioner, som er udviklet til at understøtte den gode
dialog mellem skole, børn og forældre.
Aula bliver også den samlede indgang til andre af skolens systemer, fx læringsplatforme og
skemaplanlægningssystemer. Det er den enkelte kommune eller institution, der selv bestemmer,
hvilke andre systemer der skal vises i deres udgave af Aula.

Politisk ophav
•

•

Udviklingen af Aula er en del af en aftale indgået mellem KL og regeringen i 2014 - det såkaldte
“Brugerportalsinitiativ” (BPI). BPI har som formål at løfte folkeskolen fagligt gennem tidssvarende
digitale værktøjer, der kan understøtte kommunikation, læring og trivsel.
Aula bliver til i et samarbejde mellem KOMBIT, kommunernes it-fællesskab, KL og Netcompany.

Uddannelse og pilotafprøvning
•
•

24 pilotskoler i 12 kommuner har brugt Aula siden sommerferien, og over de seneste seks måneder
har 86.000 unikke brugere været logget ind i Aula.
Forud for lanceringen af Aula er der udarbejdet et omfattende uddannelses- og lanceringsmateriale både centralt i Aula-projektet og lokalt i kommunerne. Der er projektledere i alle 98 kommuner, som i
lang tid har forberedt den lokale ibrugtagning af Aula, og både kommuner, skoleledere,
medarbejdere og de 4.600 uddannede superbrugere har lagt et stort arbejde i at blive klar til at
implementere Aula.

Brugere
•
•

Aula kommer til at få over 2 mio. brugere, der kun skal bruge ét login for at få adgang til en række
digitale værktøjer.
Flere end 1600 skoler og SFO’er vil tage Aula i brug.

Tidsplan
•
•

Aula bliver taget i brug på hovedparten af landets folkeskoler efter efterårsferien 2019.
I 2020 bliver Aula også taget i brug i dagtilbud i 97 af landets kommuner.

Økonomi
•

Aula kommer til at koste op imod 400 mio. kroner inklusiv udvikling, drift og videreudvikling i hele
kontraktens levetid på 8 år.

Sikkerhed og dataetik
•

Data i Aula behandles efter de nyeste sikkerhedskrav. Aula er bygget fra bunden på en moderne og
sikker teknologi, og det er et af de første store it-systemer, hvor den nye databeskyttelseslov, GDPR,
er tænkt ind i al funktionalitet fra grunden. Et dataetisk regelsæt, udviklet specifikt til Aula, sikrer
desuden, at brugernes data ikke udnyttes til kommerciel brug.

•

Aula er udviklet på en måde, der gør det nemt for pædagoger og forældre at behandle information
korrekt og forsvarligt. Det er således let at markere dokumenter med personfølsomt indhold. Ved
deling af billeder fra dagligdagen er det nemt at ”tagge” børn, og systemet tager derefter automatisk
hensyn til samtykke fra forældre.

