Forbedringer til komme/gå og
ferieanmodninger i release 2.3
Release 2.3 af Aula er planlagt til november 2021 og vil indeholde en række forbedringer, som skal hjælpe
både dagtilbud og skoler i hverdagen.
Ønskerne er blevet kvalificeret på workshops med en række kommuner, hvor både ledere, pædagoger og
administrativt personale har deltaget. Det har ikke været muligt at få alle de ønskede ændringer med i
release 2.3, og der vil derfor også efterfølgende blive arbejdet videre med at optimere komme/gåfunktionaliteten.
I dette dokument beskrives de forbedringer, der kommer til Aulas komme/gå-funktionalitet samt
funktionalitet relateret til ferieanmodninger i release 2.3.

Ugeoverblikket
Ugeoverblikket give medarbejderne, som har adgang til komme/gå, en mulighed for at se komme/gå-tider
samt fravær både frem og tilbage i tiden i en ugevisning.
Fra ugeoverblikket bliver det, ligesom i aktivitetsoversigten ”I dag” muligt at ændre status samt ændre
komme og gå-tider.

Herudover vil der i ugeoverblikket være angivet, hvor mange børn der forventes for de enkelte dage, og
hvis der vælges en specifik dag, så åbnes en oversigt over forventet fremmøde på dagen (se figur
nedenfor).

Ferieanmodninger flyttes fra kalenderen til menupunktet komme/gå
Denne ændring har til formål at gøre overblikket over ferieanmodninger mere lettilgængeligt og give
medarbejdere mulighed for at hjælpe forældrene med at svare på en ferieanmodning. Herudover skal
ændringen gøre en besvarelse af ferieanmodningen mere fleksibel, da medarbejdere, når det findes
relevant, kan redigere et svar på vegne af forældrene efter deadline. Konkret betyder der, at jeg som
medarbejder:
•

let skal kunne fremfinde oprettede ferieanmodninger

•

skal kunne hjælpe forældre med at svare på en ferieanmodning

•

skal kunne hjælpe forældre med at redigere en ferieanmodning (også efter deadline)

Under menupunktet komme/gå implementeres en ny overbliksside til ferieanmodninger, hvori der er
indeholdt en listevisning. Dette inkluderer understøttelse af filteringsmulighederne i komme/gå
dashboardet for medarbejdere (se figurer nedenfor).

Ferieanmodninger vil stadig fremgå i kalenderen, men blot videresende til overblikssiden (se nedenfor).

Ferieoversigt for forældre
Ferieoversigten har til formål at gøre overblikket over ferie mere lettilgængeligt for forældre, så de får et
bedre overblik over de ferieanmodninger de skal besvare og det ferie/fri de selv har angivet. Ændringen
skal blandt andet sikre, at forældrene let kan fremfinde ferieanmodninger og ferie/fri, så de kan besvare,
redigere osv.
Overblikket gives ved at vise ferieanmodninger samt ferie/fri i komme/gå-modulet. På den måde er det let
for forældrene at finde information om ferie for deres børn. Ferie/fri vil fortsat fremgå af kalenderen for
forældrene, hvor de har mulighed for at tilgå ferien og redigere i den (se ovenfor).
Ændringen flytter notifikationer sendt til forældre angående ferieanmodninger ind i komme-gå
dashboardet, og de vil derfor ikke længere fremgå under kalendermenupunktet.

