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DEL 1 Introduktion til 

implementeringen af Aula  



1 Resumé af implementeringshåndbog for Aula del 1 

Implementeringshåndbogen skal støtte kommunen i selvstændigt og succesfuldt, at 
kunne implementere Aula i kommunens skoler og dagtilbud.  
 
Resuméet giver en introduktion til, hvad kommunens implementering af Aula omfatter 
og er målrettet direktør/chef for skole- og dagtilbudsområdet, 
projektejer/styregruppeformand for kommunens Aula-projekt og it-/digitaliseringschef. 
Den samlede implementeringshåndbog er målrettet til kommunens Aula-projektleder og 
kommunens administrator(er) for Aula. 
 
Implementeringshåndbogen er blevet delt op i to dele. Del 1 indeholder indledning og 
baggrund for implementeringen af Aula. Del 2 indeholder overblik over 
implementeringsspor og arbejdsopgaver i forbindelse med kommunernes 
implementering.  
 

1.1 Aula skal afløse SkoleIntra i folkeskolen og er en del af 

Brugerportalsinitiativet 

Brugerportalsinitiativet (BPI) er et fællesoffentligt initiativ, der bliver gennemført i tæt 
samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Socialministeriet, STIL, KL og KOMBIT. 
BPI omfatter etablering af et samlet digitalt univers for børn og pædagogisk personale 
på skoler såvel som for dagtilbud, forældre og ledelse. 
  
Det er visionen, at brugerne af de digitale løsninger i BPI, herunder læringsplatforme, 
Aula, administrative systemer, infrastrukturkomponenter med bl.a. login kommer til at 
opleve, at it-systemerne er sammentænkt og supplerer hinanden. Den overordnede 
målsætning med Aula er anskaffelse og implementering af en moderne intuitiv 
kommunikationsplatform med en udpræget grad af brugervenlighed, høj grad af 
innovation og tilstrækkelig sikkerhed.  
 
KOMBIT har fået opgaven med at gennemføre fælleskommunal anskaffelse af Aula. 
KOMBIT gennemførte som en af de første aktiviteter en tilslutningsproces for 
kommunerne. Der er nu gennemført udbud, og KOMBIT har på den baggrund indgået 
kontrakt med Netcompany om udvikling af it-løsning til Aula, bistand til implementering, 
vedligeholdelse, videreudvikling af Aula, support og driftsafvikling af Aula.  
 

1.2 Kommunal opgave med at implementere Aula 

Implementeringen af Aula vil kræve en væsentlig indsats fra den enkelte kommune og 
dens institutioner. Dette vil ske med støtte fra leverandøren af Aula, Netcompany og 
KOMBIT. Den overordnede opgavefordeling er illustreret i figur 1. 



  

Figur 1: Overordnet opgavefordeling mellem kommunen, leverandør og KOMBIT i forhold til processen 

for implementering af Aula. 

Kommunen har ansvaret for at implementere Aula på kommunens skoler og dagtilbud 
og skal i den forbindelse tage beslutninger, afsætte ressourcer og løse opgaver med 
forandringsledelse, værdiskabelse og udrulningen af Aula til kommunens skoler og 
institutioner.  
 
Dertil kommer styrende og tværgående opgaver med fx at udarbejde kommunal politik 
for, hvordan fleksibiliteten i Aula med indhold og brugeropsætning skal være. Dette  
skal koordineres med implementering og anvendelse af kommunens læringsplatform. 
 
KOMBITs opgave er at skabe rammerne, kvalificere, koordinere og styre leverandøren, 
Netcompany, samt følge op i forhold til de enkelte kommuner.  
 
Netcompany har opgaverne med at udvikle og levere it-løsningen til Aula, varetage 
udrulningen af Aula til hver kommune samt uddanne superbrugere og administratorer. 
Dette omfatter også at udarbejde og vedligeholde værktøjer til kommunens 
implementering, der bl.a. er Implementeringshåndbog, udrulningsdrejebog, manualer, 
materialer/værktøjer. 
 

1.3 Uddannelse og videndeling er vigtigt for implementeringen 

Aula bliver en moderne kommunikationsplatform med en udpræget grad af 
brugervenlighed for alle brugere, hvilket skal gøre det nemt for brugerne at lære at 
anvende Aula. Der vil dog være behov for uddannelse af kommunens superbrugere og 
administratorer, så de er forberedt til at uddanne, vejlede og støtte deres kollegaer, 
således at de kan indgå i kommunens support til kommunens brugere. Uddannelse af 
kommunens superbrugere og administratorer bliver varetaget af Netcompany og er 
inkluderet i kommunens betaling for Aula. 
 
Netcompany vil også udvikle uddannelsesforløb og undervisningsmaterialer, som 
kommunerne kan anvende til egen introduktion og uddannelse af dels pædagogisk 
personale i skoler og dagtilbud, dels administrative medarbejdere på skoler og 
dagtilbud. 
 
Udgangspunktet for uddannelse er, at bl.a. elever og forældre selv skal tilegne sig 
viden om, hvordan de anvender Aula på grundlag af målrettet informations- og 
undervisningsmateriale fra KOMBIT og Netcompany. 
 



KOMBIT og Netcompany stiller undervisningsmateriale til rådighed – blandt andet 
materiale til et 2-3 timers kursus. Kommunerne skal derfor i forbindelse med 
planlægning af implementering og uddannelse vurdere om uddannelse af egne 
medarbejdere skal ske som et kort kursus med f.eks. hands-on øvelser eller om det 
skal være baseret på introduktion på møde og efterfølgende selvstudie 
 
Aula er en fælleskommunal it-løsning, og derfor kan organiseringen af 
implementeringen også understøtte, at kommunerne har mulighed for at dele erfaringer 
om implementeringen og lære af hinanden. Videndeling om implementering af Aula 
mellem kommuner og internt i kommunen kan være et vigtigt middel til at  genbruge 
gode løsninger og erfaringer og undgå de samme fejl. KOMBIT opfordrer kommunerne 
til at benytte eksisterende samarbejdsfora og vil understøtte kommunerne i deres 
videndeling gennem bl.a. netværksmøder. 
 
Kommunens Aula-projektleder vil skulle deltage i netværksmøder, hvor Netcompany og 
KOMBIT vil formidle relevant og aktuelt indhold om implementeringen og drøfte dette 
med kommunernes projektledere. Netværksmøder er planlagt til at blive afholdt i Vest - 
og Østdanmark. 
 
Ud over dette er der behov for, at kommunerne overvejer at organisere sig i andre 
fælleskommunale fora, der er sammensat ud fra de enkelte kommuners behov og 
situation samt roller i forbindelse med implementeringen af Aula. Kommunen skal 
overveje og beslutte, hvilke fælleskommunale og egne fora, som den vil deltage i og 
drive. Det kan også være relateret til eksisterende fællesskaber om digitalisering eller 
en bestemt læringsplatform. 
 

1.4  Flytning af vigtige og nødvendige data fra SkoleIntra til Aula 

En vigtig opgave i implementeringen er, at den enkelte skole får flyttet udvalgte, vigtige 
og nødvendige data fra SkoleIntra til Aula, således at processer med samarbejde og 
kommunikation i skolen kan fortsætte i Aula uden tab af vigtig viden og information.  
 
KOMBIT har udarbejdet en strategi for datamigrering, der anviser, hvordan 
planlægning og gennemførelse af datamigrering skal ske. Her vil det også fremgå, 
hvad KOMBIT, Netcompany, kommuner og skoler overordnet skal varetage.  
 
Strategien har været grundlag for at fastsætte krav til leverandøren. Således vil 
Netcompany automatisk migrere udvalgt data fra SkoleIntra til Aula, ligesom 
Netcompany skal udarbejde en plan for datamigrering, som den enkelte kommune kan 
anvende som afsæt for egen planlægning af opgaven.  
 
KOMBIT anbefaler, at kommunerne med afsæt i strategien for datamigrering overvejer, 
hvordan de bedst forbereder skolerne på opgaven med oprydning og flytning af data. 
Således at kommunerne i god tid begynder oprydning i data og får fastlagt, hvilke data 
der skal flyttes til Aula eller andre it-løsninger. 
 

1.5 Støtte til kommunernes implementering 

KOMBIT og Netcompany vil støtte kommunernes planlægning og gennemførelse af 
implementeringen med en række produkter. Det vil omfatte dels dokumenter med 
vejledninger og planer, dels konkrete informations- og undervisningsmaterialer og 
endelig bistand fra Netcompany til uddannelse, gennemførelse af undersøgelse af 
kommunernes parathed til at implementere, opgavestyringsværktøj og opstartsmøder. 



Nogle kommuner kan have behov for mere støtte til implementering og uddannelse end 
det, som bliver levereret af Netcompany inden for kontraktens rammer og 
kommunernes betaling for Aula. Derfor indeholder kontrakten mulighed for, at den 
enkelte kommune kan tilkøbe bistand til implementering og uddannelse hos 
Netcompany.  
 

1.6 Overordnet tidsplan med vigtige deadlines 

I kommunernes forberedelse og overordnede planlægning er det vigtigt at være 
opmærksom på, hvilke aktiviteter der skal udføres, og hvornår de skal være afsluttet. 
Tabellen nedenfor er et grundlag for, at kommunen kan vurdere egen fremdrift i forhold 
til nogle vigtige aktiviteter i forberedelse af sin implementering af Aula.  
 
Deadlines i tabellen er fra den overordnede tidsplan for implementering, som udgør 
rammen for kontrakten med Netcompany.  
 

Aktivitet Deadline 

Kommunens forberedelse til implementering er afsluttet 

• Ledelsesmæssig og strategisk forankring i kommunen 
• Afklaring af ressourceallokering i kommunen, skoler og dagtilbud samt evt. 

budgetlægning 

• Udpege kommunens kontaktpunkt (projektleder) for implementering af Aula 
• Begynde oprydning i data. 

 

Udgangen af 
2017 

Etablering af projektorganisering til implementering, der dækker fælles aktiviteter, 
skolerne og dagtilbud 

• Nedsætte projektgruppe og styregruppe 

• Udpege projektdeltagere 
• Udpege superbrugere og administratorer for Aula, der skal deltage i uddannelse. 

 

Udgangen af 
marts 2018 

Kommunens plan for organisatorisk og teknisk implementering på skoler er 
afsluttet 

• Kommunen har udarbejdet egen implementeringsplan (version 1) med udgangspunkt i 
generisk plan fra leverandøren 

• Indeholder plan for forandringsledelse, herunder kommunikation 

• Indeholder foreløbig plan for uddannelse og udrulning af Aula til kommunens skoler  
• Plan for flytning af data fra SkoleIntra til Aula (datamigrering). 

 

Udgangen af 
juni 2018 

Fælles aktiviteter til forandringsledelse i skoler påbegyndt 
• Mobilisering af skolernes ledelser 

• Kommunikationsaktiviteter 
• Emner kan fx være principper for kommunikation og sikkerhed, ændrede 

arbejdsprocesser. 
 

August 2018 

Kommunens plan for organisatorisk og teknisk implementering i dagtilbud er 
afsluttet 

• Kommunen har udarbejdet egen implementeringsplan (version 1) med udgangspunkt i 
generisk plan fra leverandøren 

• Indeholder plan for forandringsledelse, herunder kommunikation 
• Indeholder foreløbig plan for uddannelse og udrulning af Aula til kommunens dagtilbud 
• Plan for eventuel flytning af data fra eksisterende kommunikationsløsning til Aula 

(datamigrering). 
 

Udgangen af 
juni 2019 

Fælles aktiviteter til forandringsledelse i dagtilbud er påbegyndt 
• Mobilisering af ledelser i dagtilbud 
• Kommunikationsaktiviteter 
• Emner kan fx være principper for kommunikation og sikkerhed, ændrede 

arbejdsprocesser. 

August 2019 

 



Indledning 

Implementeringen af Aula kræver en væsentlig indsats fra den enkelte kommune, 
særligt i forhold til at udbrede Aula til mange forskellige brugere og skabe 
sammenhæng til kommunens læringsplatform, fildeling og andre administrative 
løsninger. For at hjælpe kommunerne har KOMBIT i samarbejde med udvalgte 
kommuner udarbejdet Implementeringshåndbogens del 1. 
 
Implementeringshåndbogen er et dynamisk dokument, der løbende bliver opdateret på 
baggrund af systematisk opsamling af erfaringer og tilbagemeldinger fra kommunale 
brugere, som har anvendt håndbogen og gennemført opgaver og aktiviteter.  
 

Dette kapitel beskriver baggrunden for implementeringen af Aula og et afsnit med 
vision, mål og succeskriterier for Aula. Herefter følger formålet med og målgruppen for 
implementeringshåndbogen sammen med en læsevejledning, hvor det er beskrevet, 
hvordan håndbogen anvendes af primære og sekundære målgrupper. 
  

1.7 Baggrund 

Regeringen og KL aftalte i juni 2014, som led i aftalen om kommunernes økonomi for 
2015, at realisere initiativet om en brugerportal for folkeskolen. Brugerportalsinitiativet 
er et ambitiøst initiativ, som skal bringe den digitale folkeskole et stort skridt videre ved 
at etablere tidssvarende digitale platforme, som kan understøtte en ny folkeskole og 
målene i folkeskolereformen, der trådte i kraft i august 2014. Målet er grundlæggende, 
at alle elever bliver så dygtige, som de kan, at de trives i skolen, og at betydningen af 
social baggrund mindskes. Aftaleparterne var endvidere enige om, at 
dagtilbudsområdet tillige skulle være understøttet for så vidt, angår kommunikation.  
 
Brugerportalsinitiativet skal således understøtte målene i folkeskolereformen og bringe 
den digitale folkeskole et stort skridt videre ved at etablere tidssvarende digitale 
løsninger. Ved også at understøtte dagtilbudsområdet bliver der tale om en fælles 
løsning for folkeskole- og dagtilbudsområdet, hvor børn, pædagogisk personale og 
forældre vil opleve, at kommunen stiller en sammenhængende kommunikationskanal til 
rådighed.  
 
KL har valgt at lade KOMBIT stå for anskaffelse og implementering af en 
fælleskommunal kommunikationsplatform kaldet ”Aula”. KOMBIT har gennemført et 
fælleskommunalt udbud for kommunerne, hvor alle 98 er tilsluttet skoleområdet og 93 
også er tilsluttet dagtilbudsområdet. 
 
I 2016 udarbejdede KOMBIT udbudsmateriale for Aula, herunder kravspecifikation.  I 
arbejdet med udbudsmateriale og review af dette var kommunerne med repræsentation 
af lærere, pædagogisk og administrativt personale involveret gennem workshops. 
Udbuddet af Aula blev igangsat i slutningen af 2016. 
 
På baggrund af det gennemførte udbud indgik KOMBIT 30. juni 2017 kontrakt med 
Netcompany som leverandør af Aula. Kontrakten omfatter udvikling af it-løsningen 
Aula, bistand til implementering, vedligeholdelse, videreudvikling samt support og drift 
af Aula. 
 
 



1.8  Vision, mål og succeskriterier for Aula 

Aula er en del af Brugerportalsinitiativet (”BPI”), som er et  fællesoffentligt initiativ, der 
gennemføres i tæt samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Socialministeriet, 
Styrelsen for It og Læring (”STIL”), KL og KOMBIT. BPI omfatter etablering af et samlet 
digitalt univers for børn, pædagogisk personale på skoler såvel som på dagtilbud, 
forældre1 og ledelse.  
 
Det digitale univers skal bidrage til at understøtte den målstyrede læring og udvikling, 
der indgår som målsætning i folkeskolereformen. Initiativet omfatter dels en 
fællesoffentlig infrastruktur og dels fællesoffentlige standarder for dataudveksling, som 
STIL har ansvar for. Desuden skal BPI understøtte den kommunale anskaffelse og 
udrulning af tre digitale platforme, henholdsvis læringsplatform, fildelingsløsning og en 
platform til kommunikation (Aula) i alle kommuner2. Det samlede ansvar for at 
implementere BPI varetages af KL og kommunerne i fællesskab. 
 
Det er visionen, at brugerne af de digitale løsninger i BPI, herunder læringsplatforme, 
Aula, administrative systemer, infrastrukturkomponenter og widgets, kommer til at 
opleve, at it-systemerne er sammentænkt og supplerer hinanden. Den overordnede 
målsætning med Aula er anskaffelse og implementering af en moderne intuitiv 
kommunikationsplatform med en udpræget grad af brugervenlighed, høj grad af 
innovation og sikkerhed, der imødekommer lovkravene.  
 
Aula skal understøtte brugernes forskelligartede behov med præsentation af relevant 
information og funktionalitet på brugstidspunktet. Aula vil blive benyttet af et meget 
stort antal brugere med forskellige it-kompetencer, og af samme årsag er det en 
målsætning, at Aula bliver så intuitiv og let at bruge, at langt de fleste brugere vil kunne 
tilgå Aula uden et egentligt uddannelsesforløb. 
 
Målsætningerne for Aula blev godkendt af den kommunale styregruppe for Aula den 
27. januar 2016, og fremgår nedenfor: 
 

1. Aula skal lette kommunikationen mellem skole, dagtilbud og hjem og indbyrdes mellem 
brugerne gennem forbedrede dialogmuligheder, fx kommunikation i billeder, lyd og 
tekst mellem skole, elever og forældre og indbyrdes mellem disse grupper. 

2. Aula skal samle og målrette informationer til de forskellige brugergrupper, afhængig af 
deres forskellige roller. Brugerne vil således blive ledt over til relevant information i 
bl.a. kommunale administrative systemer, kommunale indkøbte læringsplatforme samt 
nationale data (fx nationale test).  

3. Aula skal understøtte arbejdet i læringsplatformen, bl.a. ved at give mulighed for 
kommunikation omkring læringsforløb mellem elever, pædagogisk personale og 
forældre. 

4. Aula skal understøtte dagtilbuds- og skolenære behov via visning af relevante 
informationer for brugeren, fx plan for dagen, nyheder og aktivitetsplaner. 

 
Aulas overordnede succeskriterie er at blive den fortrukne kommunikationsplatform, 
hvor elever, børn i dagtilbud (vuggestue, børnehave og dagpleje), forældre, 
pædagogisk personale og andre aktører med tilknytning til skoler og dagtilbud har 
adgang til relevante informationer og har mulighed for at kommunikere indbyrdes.  
 

                                                           
1 Omfatter også barnets værger. 

2 Læs mere om Brugerportalsinitiativet på http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-

unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/  

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Digitalisering/Brugerportalsinitiativet/


På aulainfo.dk findes yderligere beskrivelse af KOMBITs succeskriterier for selve it -
løsningen af Aula og implementeringen af Aula. 

 

1.9 Formål 

Implementeringshåndbogen skal give den enkelte kommune et godt grundlag for 
selvstændigt og succesfuldt3 at implementere Aula. Herunder bidrage til at kommunen 
får: 
 

• klarhed om rolle-, ansvars- og opgavefordeling mellem leverandøren, KOMBIT og 

kommunen 

• overblik over sammenhæng og koordinering mellem de tekniske og organisatoriske 

aspekter af implementeringen, så der i kommunen bedre kan bygges bro mellem 

fagforvaltningen, institutionerne og it/digitalisering 

• overblik over kommunens opgaver i forbindelse med implementeringen (dette vil også 

fremgå i KLIK, jf. afsnit 5.5) og de opgaver, leverandøren og KOMBIT udfører, særligt 

relateret til udrulningen af Aula 

• overblik over de implementeringsprodukter, som leverandøren og KOMBIT producerer 

for at understøtte kommunens løsning af specifikke opgaver 

• et samlet perspektiv på kommunens implementering og specifikt udrulningen af Aula.  

 

1.10 Målgruppe 

Implementeringshåndbogens primære målgruppe er kommunens Aula-projektleder og 
kommunens administrator(er) af Aula.  
Andre vigtige målgrupper er direktør/chef for skole- og dagtilbudsområdet i kommunen, 
projektejer/styregruppeformand for kommunens Aula-projekt, it-/digitaliseringschef, 
superbrugere, institutionsledere og tovholder for implementering på institutionerne.  

                                                           
3 Implementeringen er jf. KOMBIT succesfuld, når kommunen får det bedst mulige grundlag for at realisere egen 

værdiskabelse ved at anvende Aula ud fra egen plan og egne vilkår. Succesfuld implementering forudsætter endvidere, at 

implementeringen sker på en sådan måde: (1) At kommunen, skoler og dagtilbud har sikker forretningsmæssig drift under og 

efter implementeringen, (2) at kommunen kan budgettere, kontrollere, planlægge og styre egen indsats, og (3) at kommunen, 

skoler og dagtilbud effektivt kan implementere Aula.  

 

Kommunen kan vælge at hente inspiration i mål og succeskriterierne for Aula, når 

den skal fastlægge den overordnede og strategiske retning for implementering af 

Aula i kommunen. 

Kommunens Aula-projektleder har opgaven med at videreformidle og/eller 

introducere implementeringshåndbogen til andre målgrupper. 

http://www.aulainfo.dk/


1.11 Læsevejledning 

Implementeringshåndbogen er kommunens indgang til materiale af relevans for 
implementering af Aula. Implementeringshåndbogen kan læses fra ende til anden eller 
anvendes som opslagsværk. 
 
Denne udgave af Implementeringshåndbogen beskriver udelukkende rammerne for 
kommunens implementering. Del 2 af håndbogen findes i et separat dokument, og 
indeholder en mere detaljeret form, en beskrivelse af de enkelte perioder i kommunens 
implementering, herunder den tekniske implementering.  
 
Der er mange forskellige aktører i kommunen, der har en interesse i implementeringen 
af Aula. KOMBIT har valgt, at Implementeringshåndbogen er udarbejdet til brug for 
kommunens Aula-projektleder og kommunens administrator(er) af Aula.  
 
I tillæg til Implementeringshåndbogen har KOMBIT udarbejdet en præsentation, der 
fortæller overordnet om Aula og implementeringen med fokus på tidsplan og 
organisering. Den er målrettet til brug i kommunerne i forbindelse med 
projektetablering. 
 
Skemaet nedenfor indeholder en vejledning til, hvordan andre vigtige interessenter, 
såsom direktør/chef for skole- og dagtilbudsområdet i kommunen, 
projektejer/styregruppeformand for kommunens Aula projekt, it-/digitaliseringschef, 
superbrugere, institutionsledere og tovholder for implementering på institutionerne, kan 
anvende Implementeringshåndbogen.  

 

Interessenter Læsevejledning 

Direktør for skole- og 

dagtilbudsområdet i 

kommunen4 

Kan læse om mål og succeskriterier for Aula i afsnit 2.2. og få et samlet 

ledelsesresumé af Implementeringshåndbogen i afsnit 1. 

 

Chef for skole- og 

dagtilbudsområdet i 

kommunen 

Kan læse om: 

• Resumé af implementeringshåndbog i afsnit 1 

• Roller og ansvar i kommunen i afsnit 3.1 

• KOMBITs implementeringsmodel i afsnit 4.1 

• Implementeringsstrategi i afsnit 4.2 

• Fokus på værdiskabelse i afsnit 4.3 

• Uddannelsesmodel i afsnit 4.4 

• Informationsmateriale til kommunerne i afsnit 5.2 

• Digitalt styringsværktøj i afsnit 5.5 

• Parathedsundersøgelser i afsnit 5.6 

• Implementeringsstøtte til kommunen i afsnit 5.8 

• Tilkøb af bistand hos Netcompany i afsnit 5.9 

It-/Digitaliseringschef Kan læse om: 

• Resumé af implementeringshåndbog i afsnit 1 

• Roller og ansvar i kommunen i afsnit 3.1 

                                                           
4 Vil i en kommunal projektorganisering ofte være projektejer og styregruppeformand. 

I relation til andre målgrupper og kommunens topledelse, er det kommunens Aula-

projektleder, der formidler relevante dele af håndbogens indhold.   



Interessenter Læsevejledning 

• KOMBITs implementeringsmodel i afsnit 4.1 

• Implementeringsstrategi i afsnit 4.2 

• Fokus på værdiskabelse i afsnit 4.3 

• Strategi for oprydning og flytning af data i afsnit 4.5 

• Dokumenter med vejledning og planer i afsnit 5.1 

• Informationsmateriale til kommunerne i afsnit 5.2 

• Digitalt styringsværktøj i afsnit 5.5 

• Parathedsundersøgelser i afsnit 5.6 

• Implementeringsstøtte til kommunen i afsnit 5.8 

• Tilkøb af bistand hos Netcompany i afsnit 5.9 

Superbrugere og 

administratorer 

Kan læse om: 

• Resumé af implementeringshåndbog i afsnit 1 

• Roller og ansvar i kommunen i afsnit 3.1 

• Fokus på værdiskabelse i afsnit 4.3 

• Uddannelsesmodel i afsnit 4.4 

• Strategi for oprydning og flytning af data i afsnit 4.5 

• Undervisningsmateriale i afsnit 5.3 

• Uddannelse af superbrugere og administratorer i afsnit 5.4. 

Institutionsledere Kan læse om: 

• Resumé af implementeringshåndbog i afsnit 1 

• Roller og ansvar i kommunen i afsnit 3.1 

• KOMBITs implementeringsmodel i afsnit 4.1 

• Fokus på værdiskabelse i afsnit 4.3 

• Uddannelsesmodel i afsnit 4.4 

• Strategi for oprydning og flytning af data i afsnit 4.5 

• Dokumenter med vejledning og planer i afsnit 5.1 

• Informationsmateriale til kommunerne i afsnit 5.2 

• Undervisningsmateriale i afsnit 5.3 

• Uddannelse af superbrugere og administratorer i afsnit 5.4 

• Parathedsundersøgelser i afsnit 5.6 

• Tilkøb af bistand hos Netcompany i afsnit 5.9. 

Tovholder for 

implementering på 

institutionerne 

Kan læse om: 

• Resumé af implementeringshåndbog i afsnit 1 

• Roller og ansvar i kommunen i afsnit 3.1 

• KOMBITs implementeringsmodel i afsnit 4.1 

• Fokus på værdiskabelse i afsnit 4.3 

• Uddannelsesmodel i afsnit 4.4 

• Strategi for oprydning og flytning af data i afsnit 4.5 

• Undervisningsmateriale i afsnit 5.3 

• Uddannelse af superbrugere og administratorer i afsnit 5.4 

• Parathedsundersøgelser i afsnit 5.6. 

 

  

  



2 Roller og ansvar 

Projekt Aula er et samarbejde mellem kommunerne, Netcompany og KOMBIT. Det er 
KOMBITs ansvar at sikre, at kommunerne har forståelse for deres rolle og ansvar i 
projektet. Ligesom det er KOMBITs opgave at sikre, at Netcompany er klar til at styre 
kommunerne gennem implementering, uddannelse og udrulning. Netcompany skal i 
den forbindelse levere strategier, planer, materialer og rådgivning til kommunerne.  

 
Implementeringen af Aula tager udgangspunkt i en opgavefordeling, der er illustreret 
overordnet i Figur 2.  
 

 
Figur 2: Overordnet opgavefordeling mellem kommunen, leverandør og KOMBIT i forhold til processen 

for implementering af Aula. Udrulnings- og uddannelsesforløbet illustrerer den mest intensive periode af 

projektet. 

 

2.1 Kommunerne  

Hver kommune har ansvaret for implementeringen af Aula på kommunens skoler og 
institutioner og skal i den forbindelse tage beslutninger, afsætte ressourcer og løse 
opgaver med forandringsledelse, værdiskabelse og udrulning.  
 
Dertil kommer opgaver med fx at udarbejde en politik for, hvordan fleksibiliteten i Aula 
med indhold og brugeropsætning skal håndteres, og koordinering af anvendelsen af 
kommunens valgte læringsplatform. 
 
Som en væsentlig del af implementeringen har kommunerne ansvaret for dels at 
uddanne medarbejdere og dels at levere 1st level-support til medarbejdere, elever og 
forældre. 
I den valgte tilgang5 til implementeringen forudsætter KOMBIT og Netcompany en 
kommunal projektorganisering til implementering af Aula. Det forventes, at 
                                                           
5 KOMBITs implementeringsmodel kan tilgås på http://www.aulainfo.dk 

Kommunen bør i løbet af 2017 udpege kommunens Aula-projektleder. I 

begyndelsen af 2018 bør kommunen have sin projektorganisering klar og 

uddelegeret roller, opgaver og ansvar. 

http://www.aulainfo.dk/


kommunerne vil imødekomme denne tilgang til projektstyring. KOMBIT anbefaler, at 
kommunerne inden udgangen af 2017 nedsætter en styregruppe, udpeger en 
projektleder og projektgruppe. De væsentligste roller er beskrevet nedenfor, og  på 
aulainfo.dk findes en mere udførlig liste. I projektorganisationen bør følgende være 
repræsenteret: 
 

 
Figur 3: Nøgleroller i kommunens projektorganisation. 
 
Nedenstående illustration viser vigtige nøgleroller på henholdsvis skole- og 
dagtilbudsområdet, som kommunen skal udpege i forbindelse med implementeringen. 
Det er en forudsætning for projektets succes, at kommunen har udpeget de rette roller 
med kompetencer og tid til at løse de opgaver, der vil være i forbindelse med både 
implementering og efterfølgende drift. KOMBIT vil udsende anbefalinger til, hvilke 
kompetencer og profiler nøglerollerne bør have, og efterfølgende indgå i en dialog med 
kommunerne om dette. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Nøgleroller og brugere i institutionerne ved implementering af Aula. For dagtilbud er det 

illustreret, at implementering og superbrugere kan være organiseret i grupper/klynger af flere 

institutioner. 
 

                                                           
 

http://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Artikel-7-Organisering-af-kommunens-egen-supportorganisation.pdf


For den indledende fase af projektet for Aula bør kommunen afklare fire nøgleroller, 
der vil være ressourcekrævende og bør være allokeret til medarbejdere, der har 
implementering af Aula som en af deres primære arbejdsopgaver: 
 

• Kommunens projektleder for Aula, der skal fokusere på planlægning og styring af tid, 

ressourcer og kvalitet (indhold) i implementeringen. Projektlederen skal koordinere 

kommunens opgaver med Netcompany. 

• Ledere i den enkelte institution og centralt i kommunen, der skal fokusere på at lede 

medarbejdere, processer og værktøjer gennem den forandring, som implementeringen 

medfører. 

• Kommuneadministrator(er), der varetager administrative opgaver og opsætning i Aula 

i kommunen og dermed har særlige rettigheder i Aula. Denne person har kontakten 

med Netcompanys support (service desk). Opgaverne kan deles ud på forskellige 

personer, der varetager forskellige områder, såsom: 

- Opsætning af kommunale dashboards 

- Widgets 

- Login 

- Rettighedsstyring af brugere 

- Retten til indsigt og retten til at blive glemt 

- Opsætning og administration af tværinstitutionelle grupper 

• Institutionsadministrator(er), der varetager administration og opsætning af Aula på de 

enkelte skoler og dagtilbud og dermed har særlig rettigheder i Aula. Opgaverne kan 

deles ud for forskellige personer, der varetager forskellige områder såsom: 

- Opsætning af institutionens dashboards 

- Hjemmesider 

- Opsætning og administration af institutionens grupper 

 

I de næste afsnit uddybes de tre nøgleroller sammen med ansvarsområder, som de 

forventes at skulle varetage for kommunen. En mere udførlig liste over roller findes på 

www.aulainfo.dk. 

 Kommunens projektleder 

Hver kommune har ansvaret for at gennemføre en række aktiviteter i styringen af 
implementeringen, og kommunen skal udpege en projektleder, der er ansvarlig for 
kommunens udførelse af opgaver med implementering. Projektlederen vil blive støttet 
af et digitalt styringsværktøj (afsnit 5.5), som Netcompany holder vedlige med opgaver 
og deadlines. Projektlederen skal sikre styring af kommunens egne opgaver. Ansvaret 
for planlægning af implementeringsopgaver, udførelse og kommunikation af dem er 
placeret hos projektlederen. Projektlederen har bl.a. til opgave at sikre, at følgende 
aktiviteter udføres: 
 

● Projektetablering i kommunen med involvering af skole, dagtilbud og 
it/digitalisering vedrørende bl.a. udførelse af mål, værdiskabelse, 
projektbeskrivelse (PID), forandringsledelse, organisering6, ressourceallokering 
og krav til kommunens it-infrastruktur (fx trådløst netværk i institutionerne) 

● Udarbejdelse af kommunal plan for implementering, herunder uddannelse, 
udrulning og datamigrering baseret på Netcompanys planer 

● Strategi for brug af Aula (hvem skal bruge Aula, og hvordan ønsker vi, de bruger 
Aula?) 

                                                           
6 Kommunen bør udpege/rekruttere projektleder, styregruppeformand, styregruppe, institutionsadministratorer på 

skoler/dagtilbud og projektteam/-gruppe. 

http://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Artikel-7-Organisering-af-kommunens-egen-supportorganisation.pdf


● Udarbejde input til kommunal kommunikationsstrategi, budgetlægning og 
allokering af ressourcer centralt på skoler og for dagtilbud 

● Styring7 af forberedelse af implementeringen på kommunens skoler og i dagtilbud 
● Styring af oprydning og flytning af data 
● Styring af ibrugtagning på kommunens skoler og i dagtilbud 
● Koordinering af videndeling og support mellem skoler og dagtilbud 
● Udarbejdelse af plan for kommunikation og information til skole, dagtilbud og 

brugere 
● Koordinering af arbejdet med superbrugerne og tilmelding af nye til kursus hos 

Netcompany. 
 
Kommunens Aula-projektleder bør have kompetencer inden for følgende områder: 

● Projektledelse og -styring 
● Kommunikation til interessenter. 

 

 Kommunens ledere 

Den daglige leder af den enkelte institution vil skulle påtage sig opgaver med bl.a. den 
forandringsledelse, som den enkelte kommune planlægger. Overordnet set vil der være 
behov for at styre medarbejdere sikkert og effektivt frem til fuld ibrugtagning af Aula.  
 
Endvidere har kommunens direktør/chef for skole- og dagtilbudsområdet i kommunen en 
vigtig rolle med forandringsledelse og fastholdelse af fx strategier og principper for 
brugen af Aula. 
 

 Kommunens administrator(er) 

KOMBIT anbefaler, at kommunen udpeger to kommunale administratorer, således at 

der er én til henholdsvis skoler og dagtilbud. Deres primære opgaver vil være at: 

● gennemføre den tekniske implementering i kommunen og støtte institutionerne i 
deres tekniske implementering og opsætning 

● varetage ændringer i opsætning og være kommunens teknisk ansvarlige 
● varetage administrative opgaver  
 

Kommunens administrator bør særligt i forbindelse med den tekniske implementering 

have tekniske kompetencer. I mange kommuner placeres ressourcen i skole- og 

dagtilbudsforvaltningen, som er programejer for Aula projektet. Den kommunale 

administrator, vil her søge bistand i IT-afdelingen, i fald der er behov for det. 

 

 Institutionsadministrator(er) 

Det anbefales at der lokalt i skole og dagtilbud udpeges en institutionsadministrator til 

varetagelse af den lokale opsætning af Aula. De primære opgaver vil her være at: 

● I forlængelse med den kommunale opsætning af Aula, vil 
institutionsadministratoren opsætte Aula på den enkelte institution, herunder 
opsætning af dashboards, hjemmesider og grupper.  

● Løbende administration af eksempelvis grupper, tilladelser og samtykker i Aula.  
 

                                                           
7 Styring i kommunen kan omfatte opgaver med at planlægge og afholde styregruppemøder, igangsætte 

aktiviteter, foretage opfølgning på opgaver og sikre, at opgaver bliver udført inden for deadlines, deltage ved 

netværksmøder mv. 



2.2 KOMBIT 

På vegne af KL og kommunerne har KOMBIT opgaven med indkøb af den 

fælleskommunale it-løsning Aula. Deraf følger opgaven med at være kontraktholder, 

leverandørstyrer og godkender af leverancer. KOMBIT understøtter, skaber rammerne, 

kvalificerer, koordinerer og følger op på evalueringer, rapporter og leverancer i forhold 

til leverandørens opgaver over for kommunerne (se endvidere Figur 1).  

KOMBIT stiller bl.a. med implementeringskonsulenter. Derudover inddrager KOMBIT 

kommunerne i både drift og udvikling gennem henholdsvis en kommunal styregruppe 

og referencegrupper. 

KOMBIT samarbejder og koordinerer med programmet for BPI i KL og med STIL.  

 

2.3  Netcompany 

Netcompany er valgt som leverandør af Aula på baggrund af et udbud og har 

opgaverne med at udvikle og levere Aula, varetage overordnet planlægning af 

implementering, udrulning af Aula til hver kommune og at uddanne superbrugere og 

administratorer. Dette omfatter også at udarbejde og vedligeholde 

implementeringsprodukter, såsom denne Implementeringshåndbog, 

udrulningsdrejebog, manualer, materialer/værktøjer mv., der understøtter 

kommunernes implementering.  

Når Aula er implementeret, har Netcompany opgaverne med driftsafvikling, 

vedligeholdelse og videreudvikling af Aula.  

Netcompany varetager ligeledes supportopgaver omkring fejlhåndtering; se 

Organisering af kommunens egen supportorganisation. 

 

 

2.4  KL 

KL har indgået aftalen om BPI med staten og har som led i dette ansvar for 

programmet, der skal sikre koordinering og den samlede gennemførelse af initiativer 

med bl.a. standardisering, tværgående sikkerhed, kommunal anskaffelse og 

implementering af læringsplatforme og fælleskommunal anskaffelse af  Aula.   



3 Rammer og strategi for implementering 

I dette kapitel præsenteres de grundlæggende principper for strategier og koncepter, 
der bestemmer, forklarer og begrunder, hvordan KOMBIT og Netcompany understøtter 
kommunens implementering af Aula (organisatorisk og teknisk) og uddannelse af 
administratorer og superbrugere. KOMBIT og Netcompany understøtter kommunens 
implementering efter princippet om hjælp-til-selvhjælp, hvor kommunen har opgaven 
med og ansvaret for implementering i kommunens skoler og dagtilbud. Principperne 
bag implementeringsmodellen er udviklet igennem andre af KOMBITs projekter i 
samarbejde med kommunerne og kan derfor være genkendelige. 

3.1 Implementeringsstrategi for projekt Aula 

Implementeringsstrategien udgør fundamentet for den samlede implementering af Aula. 
Den fastlægger strategiske forudsætninger og principper for implementeringen samt 
den overordnede opgavefordeling. 
 
De strategiske forudsætninger for implementeringen af Aula er følgende: 
 

● Aula er en løsning med en udpræget grad af brugervenlighed og innovation, der 
skal medvirke til, at brugerne får en god oplevelse og dermed gør det nemmere 
at udbrede Aula.  

● Aula skal være i drift først på skoler og umiddelbart herefter udbredes til 

dagtilbudsområdet i henhold til gældende tidsplan.  

● I kommunernes tilslutningsaftale er det forudsat, at kommunerne i deres 

implementering anvender ”træn trænerne”-princippet og ”hjælp-til-selvhjælp”. 

● Kommunerne skal afsætte de nødvendige ressourcer til opgaverne med at 

implementere Aula på skoler og i dagtilbud og selv gennemføre udrulning, 

tekniske opgaver, organisatorisk forandringsledelse, uddannelse af 

medarbejdere og forældre samt formidling til disse grupper. 

● Implementering skal bygge på KOMBITs implementeringsmodel (se model på 

aulainfo.dk). 

 
De strategiske principper for implementeringen vedrører følgende: 

● Planlægning af implementering i samarbejde med kommunerne 
● Kommunikation til rette tid er en central del af implementeringen 
● Involvering og samarbejde 
● Uddannelsesstrategi med ”træn trænerne”-princippet 
● Udrulning i både bølger og trin 
● Oprydning og flytning af data 
● Klar opgavefordeling mellem kommunerne, skole/dagti lbud, leverandør og 

KOMBIT (se Figur 5). 

 
 

http://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Artikel-7-Organisering-af-kommunens-egen-supportorganisation.pdf


Figur 5: Overblik over, hvem der gør hvad i implementeringen af Aula. Se endvidere Figur 2, der viser 

opgavefordelingen i forhold til processen for implementering af Aula. 

 

3.2 KOMBITs implementeringsmodel 

KOMBITs implementeringsmodel baserer sig på, at kommunernes implementering af 
Aula er opdelt i fire tidsmæssige faser: 
 
I den første fase, Opstart, er der fokus på de handlinger, der leder frem til kommunens 
beslutning om tilslutning til Aula (er gennemført), hvordan Aula skaber værdi og at 
etablere og godkende projektet i kommunen. Herunder sikre finansiering af projektet og 
selv Aula-løsningen, samt ressourceallokering til at gennemføre implementeringen. 
Fasen omfatter også ledelsesmæssig og strategisk forankring af Aula i kommunen og 
eventuelt forberedelse af oprydning og flytning af data ved at begynde oprydning i data 
i SkoleIntra. 
 
I den anden fase, Planlægning, er der fokus på forberedelse af implementeringen i 
kommunen, både på skoler og i dagtilbud. Fasen omfatter de handlinger, der skal 
planlægges og udføres for at idriftsætte Aula og forberede ibrugtagning og forvaltning 
af Aula. Dette omfatter også uddannelse og selve udrulningen af Aula til skoler og 
efterfølgende til institutioner.  
 
I den tredje fase, Udrulning og uddannelse, er der fokus på de handlinger, som 
kommunen, skoler og dagtilbud udfører for at ibrugtage Aula, og så hurtigt som muligt 
etablere normal drift og support i relation til brugen af Aula. Herunder at projektet bliver 
afsluttet, og driftsorganisationen i kommunen, skoler og dagtilbud samt it/digitalisering 
overtager ansvaret for den daglige anvendelse, drift og forvaltning af Aula.  
 
I den fjerde fase, Ibrugtagning, er der fokus på handlinger, der skal sikre, at Aula bliver 
forankret i hverdagen på skoler og i dagtilbud og hos brugerne. 
  
Overgangene mellem faserne markerer et skift i fokus, opgaver, involverede aktører og 
forventet outcome. Hver fase har til formål at skabe det bedste grundlag for næste 
fase. I teorien er faserne gensidigt udelukkende. I praksis kan det være nødvendigt at 
genbesøge opgaver fra tidligere faser, og faserne kan overlappe hinanden.  
 
Implementeringen er planlagt med afsæt i KOMBITs implementeringsmodel, der er 
overordnet beskrevet på aulainfo.dk. 
 
 

3.3 Fokus på værdiskabelse 

På hvilken måde kan Aula bidrage til, at der kan skabes grobund for en øget kvalitet i 
opgaveløsningen og en bedre understøttelse af målet om, at alle børn oplever bedre 
læring, udvikling og trivsel gennem deres tid i dagtilbud og efterfølgende i skolen?  
 
Denne problemstilling og en lang række andre spørgsmål kan man som kommune 
hjælpe sine ledere, medarbejdere, forældre og elever med at besvare ved at arbejde 
bevidst med fokus på værdiskabelse. Implementeringen af Aula er en god og naturlig 
anledning til, at kommunen sætter fokus på, hvordan anvendelsen af Aula kan skabe 
værdi for brugere, institutioner og kommunen. 
 

http://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Artikel-7-Organisering-af-kommunens-egen-supportorganisation.pdf


Det kan man bl.a. gøre ved at reflektere over, hvilken praksis man tager med fra 
SkoleIntra, og hvad man ønsker at gøre på nye måder. Et fælles og tydeligt fokus på 
værdiskabelse er med til at give retning i implementeringen, når institutioner, 
medarbejdere, forældre og elever skal begynde med at anvende Aula. 
 
Vi har i de følgende afsnit samlet to kategorier, som hver for sig er gode 
udgangspunkter for denne dialog, og som spiller sammen med de overordnede mål for 
folkeskolereformen: 
 

• Faglighed, opgaveløsning og professionelle læringsfællesskaber 

• Forældresamarbejdet. 

 

3.3.1 Faglighed, opgaveløsning og professionelle læringsfællesskaber 

For at kunne løse de komplekse opgaver i folkeskolen vil det at dele viden, materialer, 
kompetencer og erfaringer med kollegaer i stigende grad være et omdrejningspunkt for 
det pædagogiske personales arbejde. Digitalisering i folkeskolen er med til at 
understøtte det pædagogiske personales samarbejde om elevernes læring, trivsel og 
undervisning.  
 
 
 
Sammenhæng – én genkendelig løsning på tværs af institutioner og kommuner  
Aula styrker og skaber muligheder for flere og nye måder at arbejde og samarbejde på 
tværs af faggrupper. I sammenhæng med læringsplatformen skaber det endnu bedre 
mulighed for at få en fælles viden om børnenes udvikling, læring og trivsel.  
 
Spørgsmål til dialog: 
 

• I hvilke situationer er det hensigtsmæssigt at inddrage andre aktører i 

kommunikationen omkring barnet? Med andre ord; hvilke aktører skal kunne 

samarbejde gennem Aula? 

• Hvordan sikres det, at alle relevante aktører bliver inddraget og hørt i forhold til at 

beslutte og diskutere principper for anvendelsen af Aula i jeres kommune for 

henholdsvis skoler og dagtilbud? 

 
Bedre indsigt i eleverne – samspil 0-18 og overgange 
Alle Danmarks folkeskoler kommer til at bruge Aula, og 93 kommuner har p.t. valgt 
også at anvende løsningen på dagtilbudsområdet.  

For medarbejderne betyder det, at én samlet indgang gør det lettere at følge en samlet 
digital strategi på 0-18-års-området.  

Det kræver ledelsesmæssig opmærksomhed at sikre, at Aula sammen med 
kommunens læringsplatform bliver et meningsfuldt redskab, som forbedrer det 
pædagogiske personales arbejde med barnets læring og trivsel som omdrejningspunkt.  

Kommunen skal fastlægge, hvordan den vil arbejde med at skabe og synliggøre 

værdiskabelsen, som Aula skal give brugere, institutioner og kommunen. 



 
Det er vigtigt at reflektere over, hvordan kommunen vil sikre, at Aula understøtter den 
igangværende pædagogiske og didaktiske praksis, hvor alle fagprofessionelle i 
samarbejde kommunikerer med forældre og samarbejdspartnere uden for skolen.  
 
Det overordnede spørgsmål kan være: 
 
På hvilken måde understøtter brugen af Aula kommunens strategi i forhold til børnenes 
udvikling, læring og trivsel? 
 

• Hvilke principper har skolen/kommunen for kommunikation og samarbejde mellem 

faggrupper – både internt på skolen og med forvaltningen? 

• Hvilke principper skal sættes op for kommunikationen i forældresamarbejdet? Skal de 

principper, der allerede er i funktion, revideres? 

• Skal der være plads til forskellighed i anvendelsen af Aula? Er det hensigtsmæssigt, 

at brugen kan variere fra fagprofessionel til fagprofessionel eller vil nogle fælles 

retningslinjer og en vis ensartethed være en fordel? 

 

3.3.2 Forældresamarbejde 

Implementering af Aula er også en mulighed for at gentænke og kvalificere 
forældresamarbejdet til at vurdere, hvad der hidtil har virket godt, og hvad der har virket 
mindre godt. Med Aula og læringsplatformen får forældresamarbejdet nogle tydelige 
kanaler at kommunikere gennem (se mål og succeskriterier i afsnit 1.8). 
 
Det giver en masse muligheder for at informere, men rummer samtidig en fare for at 
overinformere. Det vil være en fordel at tage højde for det, inden systemet tages i brug , 
og træffe nogle principielle beslutninger, der understøtter, hvad kommunen anser som 
korrekt. Forskning har vist, at forældre kan opleve skolens informationsstrøm som 
”information overload”, uoverskuelig og svær at afkode og navigere i. Forældrene kan 
have forskellige ressourcer, der kan spille en vigtig rolle for, hvor godt forældre kan 
håndtere et højt informationsniveau (og honorere de krav dette formidler). I forhold til 
hvordan man kan kvalificere informationen og finde den rigtige balance/mængde, 
sådan at informationsniveauet er passende for flest mulige forældre og de hverdagsliv, 
der leves i småbørns- og skolebørnsfamilier, må kommunen træffe et valg og 
tydeliggøre disse over for fagprofessionelle, forældre og elever.  
 
Spørgsmål til dialog: 
 

• Hvordan kan Aula skabe værdi i forældresamarbejdet? Og hvad vil ”værdi” sige i 

forældresamarbejdet? Hvad kan blive bedre, lettere, mere effektivt mv.? 

• Hvilken og hvor meget kommunikation skal der finde sted mellem skole/dagtilbud og 

forældrene? Hvad er der brug for at kommunikere om? 

• Hvor tæt og hvor hyppigt skal forældrene informeres i forhold til barnets udvikling, 

læring og trivsel? Her bør man tænke på, HVORFOR man informerer og tænke på, 

hvor ofte man forventer, at forældre læser med (og har mulighed for at læse med), og 

hvad kommunikationen skal føre til af handlinger. 

• Hvilke muligheder skal forældre have for at kommunikere med institutionen? 

• Hvilken form og indhold skal kommunikationen have, så det sikres, at flest muligt kan 

støtte op om deres børns udvikling, læring og trivsel?  

  



Involvering af forældrene 
 
Forskning har vist, at en øget digitalisering af kommunikationen i forældresamarbejdet 
kan være med til at skabe øget ulighed i forhold til, hvordan forskellige sociale grupper 
af forældre deltager og bidrager på de digitale platforme. I den forbindelse er det vigtigt 
at være opmærksom på, hvordan kommunikationens form og indhold konkret skal spille 
sammen med børnefamiliers forskellige ressourcer og hverdagsliv. 
 
Det er vigtigt, at skoler og dagtilbud tager højde for og ikke mindst inddrager relevante 
grupper af forældre i implementeringen af Aula. Man kunne fx gå i dialog med 
forældrene omkring, hvordan man kan bruge erfaringerne fra de nuværende 
kommunikationsløsninger til at kvalificere brugen af Aula – hvad har fungeret godt, og 
hvad skal laves om? 
 
Spørgsmål til dialog med forældre: 
 

• Hvad har forældrene brug for af kommunikation? Hvordan skaber det værdi for dem? 

• Hvad er forældrenes erfaringer med godt/dårligt i forhold til SkoleIntra, og hvordan kan 

disse erfaringer bruges i det fremtidige samarbejde? 

 

 

3.4  Uddannelsesmodel 

Uddannelsesmodellen for Aula bygger på: 
 

• at Aula bliver en meget moderne kommunikationsplatform med en udpræget grad af 
brugervenlighed for alle brugere, hvilket skal gøre det nemt for brugere at lære at 
anvende Aula 

• princippet om ”hjælp-til-selvhjælp” og en tilgang med ”træn trænerne”, jf. 
implementeringsstrategi for projekt Aula (afsnit 3.1). Se også Figur 6. 

 
Det indebærer, at Netcompany udvikler og gennemfører uddannelsesforløb for tre 
målgrupper: 
 

• Uddannelsesforløb A for kommunernes administratorer af Aula 

• Uddannelsesforløb B for superbrugere for pædagogisk personale og andre 
medarbejdere på Institutioner, der også skal kunne undervise kommunens 
pædagogiske personale på Institutionerne 

• Uddannelsesforløb C for superbrugere for administrative medarbejdere, der også skal 
kunne undervise administrative medarbejdere på Institutionerne.  

 
Som en del af uddannelsesforløb A-C vil Netcompany også kompetenceopbygge 
kommunale administratorer og superbrugere, således at de kan indgå i kommunens 
support til kommunens brugere.  
 
Netcompany vil herudover udvikle uddannelsesforløb, som kommunerne selv kan 
gennemføre for følgende øvrige målgrupper: 
 

• Uddannelsesforløb D for pædagogisk personale og vejledere i skoler og dagtilbud 

• Uddannelsesforløb E for administrative medarbejdere på kommunens skoler og 
dagtilbud  
 



Indholdet i de forskellige uddannelsesforløb vil være opdelt i forskellige moduler, så det kan 
tilpasses til de forskellige målgrupper og den funktionalitet, som målgrupperne skal lære at 
anvende og have viden om. 
 
Uddannelsesmodellen indebærer, at følgende målgrupper selv skal tilegne sig viden 
om, hvordan de anvender Aula, på grundlag af KOMBITs og Netcompanys 
informations- og undervisningsmateriale: 
 

• Eksterne aktører, der underviser og samarbejder om læring i skolen 

• Elever (evt. opdelt på indskoling, mellemtrin og udskoling) 

• Forældre (evt. opdelt på undergrupper, herunder forældre med 
tosprogsbaggrund) 

• Dagtilbudsbørn antages ikke at skulle anvende Aula. 
 

 
 
Figur 6: Illustration af uddannelsesmodel8 for Aula for skoler og dagtilbud. 

 
I kommunens planlægning af uddannelse kan følgende forskellige former for 
undervisning, hjælp og introduktion indgå: 
 

Model/Form Bemærkning 

Kursus afholdt af 

Netcompany 

Omfatter: 

• Uddannelsesforløb A 

• Uddannelsesforløb B 

• Uddannelsesforløb C. 

                                                           
8 Superbrugere er medarbejdere på institutionerne, der hjælper deres pædagogiske kolleger i skoler og dagtilbud med at 

anvende Aula. Har en særlig indsigt i Aula og har endvidere en særlig rolle i forhold til at identificere, opsamle og rapportere 

fejl. 

 



Model/Form Bemærkning 

Undervisningsforløb og -materiale bliver udarbejdet af Netcompany, 

der også gennemfører kurser. Se endvidere afsnit  4.3 og 4.4 

Kursus afholdt af 

superbruger fra 

kommunens institutioner 

Omfatter: 

• Uddannelsesforløb D  

• Uddannelsesforløb E. 

Undervisningsforløb og -materiale bliver udarbejdet af Netcompany og 

kan tilpasses af kommunen. 

Introduktion på møder, i 

kampagner og andre 

medier 

Informationsmateriale om Aula til personale, ledere, forældre og 

elever. Fx FAQ, brugervejledning/guides, video, tekst mv. Udvalgt 

materiale vil være på dansk og andre sprog. 

Kan formidles på møder for medarbejdere, forældre, elever og via 

digitale og sociale medier. 

Materialer bliver udarbejdet af KOMBIT og kan tilpasses af kommunen. 

Selvstudie Egen læring via undervisningsmateriale, der gøres tilgængeligt online. 

Dette inkluderer bl.a. træningsvideoer og trin-for-trin-guides. 

Hjælp fra kollega eller 

elev 

Sidemandsoplæring. 

Adgang til support  Mulighed for at bruger kan få hjælp fra Superbruger. 

Opfølgning Forløb udarbejdet af Netcompany eller kommunen, der giver brugerne 

mulighed for at træne yderligere og få afklaret spørgsmål. 

 

Netcompany har opgaven med at udvikle det egentlige uddannelseskoncept for Aula 
med tilhørende uddannelsesforløb A til E og en række forskellige 
undervisningsmaterialer (se endvidere afsnit 4.3.)  
 
 

3.5 Strategi for oprydning og flytning af data (datamigrering) 

KOMBIT har udarbejdet en strategi for datamigrering9, der beskriver, hvilke filer der på 
skoleområdet skal flyttes fra SkoleIntra til enten Aula eller andre relevante it-løsninger i 
relation til BPI. 
 
Det vil være forskelligt fra it-løsning til it-løsning, hvordan oprydning og overførsel af 
data foregår, og hvor mange data der skal flyttes. Strategien beskriver rammer for 
datamigreringen, tilgang til og overordnet fremgangsmåde for hvordan vigtige og 
nødvendige data fra SkoleIntra bliver udvalgt og flyttet til Aula og andre relevante it -
løsninger. Strategien fastlægger også organisering, roller og ansvarsområder for 
datamigrering.  
 
Formålet med datamigreringen er, at: 
  

• Flytte udvalgte vigtige og nødvendige data fra SkoleIntra til Aula, således at 
processer med samarbejde og kommunikation i skolen kan fortsætte i Aula uden 
tab af vigtig viden og information 

• Flytningen af udvalgte data fra SkoleIntra til Aula sker på en korrekt og effektiv 
måde 

• Kunne udfase SkoleIntra og lukke for brugen af dette umiddelbart efter, at Aula 
er taget i brug af alle brugeraktørerne, og alle vigtige og nødvendige data er flyttet 
til andre it-løsninger 

 

                                                           
9Link: http://aula.dk/wp-content/uploads/Strategi-for-datamigrering-til-Aula.pdf 



Realisering af strategien i hver kommune er tillige en forudsætning for, at kommunen 
kan udfase SkoleIntra og lukke for brugen af dette umiddelbart efter, at Aula er taget i 
brug af alle brugeraktørerne. 
 
Strategien anviser en tilgang, der bygger på en klassificering af det eksisterende 
indhold i SkoleIntra. På den baggrund kan kommunen beslutte, hvilke data som er 
vigtige og nødvendige at få flyttet væk fra SkoleIntra og til andre løsninger, herunder 
Aula. 
 
Selve flytningen af data er forudsat til at skulle foregå ved brug af både: 
 

• Manuel datamigrering, der anvendes til at flytte data, hvor det kræver en 
individuel stillingtagen for at beslutte, hvilke data der skal flyttes, og hvor data 
skal flyttes hen. Data indtastes i Aula eller ved indlæsning af fil (fx billede eller 
tekstdokument). 

• Automatisk datamigrering, der anvendes ved større datamængder, der kan 
udtrækkes af SkoleIntra på en standardiseret måde og i digital form og 
efterfølgende indlæses i Aula ved hjælp af forskellige it-værktøjer (fx indlæs 
datafil), der automatiserer en del af flytningen. 

 
Udgangspunktet for dette arbejde er følgende udvalgte data, som kommunen vil få 
flyttet med automatisk datamigrering fra Skoleintra til Aula. 
 

• Kontaktbogsnoter pr. elev 

• Personrelaterede klasselogsnoter pr. elev inkl. vedhæftninger/bilag 

• Filer fra elevens mappe relateret til den enkelte elev (tidligere betegnet ”sikre 
filer”)  

• Medarbejdernes beskeder inkl. vedhæftede filer i beskedarkivet. Det forudsætter 
at medarbejderen forinden har flyttet ønskede beskeder til ”Arkiv”.  

• Filer fra medarbejdernes personlige samlemapper 

• Filer fra kollektive samlemapper, som alle medarbejdere kan tilgå 
 
Detaljeret vejledning til opmærkning og placering af data før datamigrering udarbejdes af 
KOMBIT i samarbejde med en række kommuner og udsendes til projektledere i efteråret 
2018. 
 
Derudover skal kommunen tage stilling til hvad der skal ske med de øvrige data i SkoleIntra, 
der ikke bliver flyttet med automatisk datamigrering. Nedenstående tabel viser et forslag til 
hvor udvalgte andre data fra SkoleIntra kan flyttes til. Se endvidere tabel 8 i bilag 1, der 
anviser forslag for flere andre typer af data. 
 

 

Fra SkoleIntra Flyttes 

Filer fra dokumentarkiv (f.eks. vejledning, plan, principper) Manuelt til Aula: Fælles filer og hjemmeside 

Årsplan (aktuelle) Til læringsplatform 

Elevplan, aktuel Til læringsplatform 

Elevplan, historisk Til andre kommunale it-løsninger (fx læringsplatform, skolens 

fildrev, ESDH)  



Fra SkoleIntra Flyttes 

Filer fra samlemapper (uden følsomme persondata) Til Skolens fildrev 

Dokumenter for skolebestyrelsen (beskyttet/fortroligt indhold) Manulet til Aula: Sikker fildeling 

Filer fra samlemapper (uden følsomme persondata) Til skolens fildrev 

Læringsforløb Til læringsplatform 

 

Tabel 1: Viser forslag til hvor udvalgte andre data fra SkoleIntra kan flyttes til. 
 
Strategien anviser også, hvordan planlægning og eksekvering skal ske, hvor det 
fremgår og hvad KOMBIT, Netcompany, kommuner og skoler overordnet skal varetage. 
 
Strategien behandler ikke en eventuel datamigrering fra eksisterende digitale 
kommunikationsløsninger på dagtilbudsområdet til Aula. Det skyldes, at it-løsning, 
indhold og anvendelse er forskelligt i de kommuner, som anvender en digital løsning. 
Den enkelte kommune skal derfor i forbindelse med egen plan for datamigrering til Aula 
vurdere behovet og fastlægge en fremgangsmåde for dette på dagtilbudsområdet. 
Dette inkluderer også dialog med leverandøren af kommunikationsløsninger på 
dagtilbudsområdet om, hvordan udvalgte data kan flyttes. 
 
Strategi for datamigrering findes på aulainfo.dk. 
 
 

 
 
 
 
  

opgaven med eksekvering af 
datamigrering: 

Oprydning i SkoleIntra med at sortere og udvælge 
data fra SkoleIntra for at identificere de udvalgte 
vigtige og nødvendige data, der skal flyttes.  

Gennemføre semi-automatisk datamigrering med 
indlæsning af datafiler som del af udrulning af 
Samarbejdsplatformen på hver skole. 

Gennemføre manuel datamigrering som del af 
udrulning af Samarbejdsplatformen på hver 
skole.  

Kommunikere  til forældre og elever, at de 
selvstændigt skal gemme udvalgte beskeder, 
billeder og dokumenter, hvis de vil bevare data. 

Test af datamigrering på hver skoler som del af 
udrulningsprøve.  

Eventuelt flytte data fra SkoleIntra til andre 
kommunale it-systemer inden SkoleIntra lukker. 

Kommunen bør med afsæt i strategien for datamigrering overveje, hvordan den 

bedst forbereder skolerne på opgaven med datamigrering, herunder hvornår 

skolerne skal påbegynde oprydning i data i SkoleIntra. 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Strategi-for-datamigrering-til-Aula.pdf


4 Leverancer og bistand til kommunernes implementering 

Dette kapitel beskriver de leverancer og den bistand, som kommunen modtager fra 
KOMBIT og Netcompany, og som skal understøtte kommunens implementering af Aula. 
Dette omfatter dels dokumenter med vejledninger og planer, dels konkrete 
informations- og undervisningsmaterialer og endelig bistand fra Netcompany til 
uddannelse, gennemførelse af parathedsundersøgelse, et opgavestyringsværktøj og 
møder. 
 
Kapitlet beskriver afslutningsvis kommunernes mulighed for at tilkøbe ekstra bistand 
fra Netcompany til implementering og uddannelse. 
 

4.1 Dokumenter med vejledninger og planer 

Som grundlag for kommunernes planlægning og gennemførelse af implementeringen 
leverer KOMBIT og Netcompany forskellige vejledninger og planer til kommunerne. 
 

Dokument Indeholder  
Publiceres 

første gang 

Implementeringshåndbog Information og vejledning til kommunerne om opgaven 

med selvstændigt og succesfuldt at implementere Aula. 

August 2017 (del 

1) 

Januar 2018 (del 1 

og 2) 

Plan for datamigrering Fastlægger og beskriver, hvilke aktiviteter der skal 

gennemføres i kommunerne (inklusive skoler), hos 

Netcompany, hos leverandøren af SkoleIntra og hos 

KOMBIT for at gennemføre oprydning og flytning af 

data. 

Planen indeholder en generisk plan for 

datamigreringen i den enkelte kommune og dens 

skoler, som hver kommune kan tage udgangspunkt i 

ved egen planlægning. 

 

Januar 2018 

Generisk 

implementeringsplan 

Synliggør, hvilke aktiviteter/opgaver der skal udføres af 

hvem og hvornår. Kommunen skal tilpasse til egen 

implementering. 

 

Januar 2018 

Uddannelsesplan  Beskriver, hvornår undervisningsforløb afvikles i 

forhold til hinanden, og angiver antal arbejdsdage forud 

for udrulning af Aula, hvor administratorer og 

superbrugere skal undervises. 

 

Juni 2018 

Udrulningsdrejebog Detaljeret beskrivelse af, hvordan udrulningsprocessen 

ser ud skridt for skridt for en konkret kommune. 

 

November 2018 

Udrulningsplan (K98) Udførlig beskrivelse, der giver overblik og beskriver 

den samlede varighed af udrulningen, opdeling i 

bølger, hver bølges varighed, bølgernes placering i 

forhold til hinanden, og hvilke kommuner der indgår i 

hver bølge. 

 

November 201810 

                                                           
10 Tidspunkt for endelig udrulningsplan til kommunerne. Der vil i foråret 2018 foreligge foreløbig udrulningsplan, der bl.a. er 

grundlag for uddannelsesplanen, og som kommunerne også vil skulle planlægge ud fra. 



4.2 Informationsmateriale til kommunerne 

Kommunerne får adgang til generelt og specifikt informationsmateriale om Aula, der er 
målrettet pædagogisk personale, administrative medarbejdere, ledere, forældre og 
elever. Materialet kan anvendes som udgangspunkt for, at kommunen kan informere 
om Aula forud for implementeringen og i forbindelse med, at Aula bliver taget i brug. 
 
Informationsmaterialet bliver udformet, så det kan anvendes af kommuner, skoler og 
dagtilbud til konkret kommunikation om Aula på digitale kanaler, på institutionerne og 
på møder. Materialerne vil blive leveret til kommunerne i digital form med mulighed for 
lokal tilpasning. Det vil sige, at kommunerne selv er ansvarlige for evt. tilretning, print 
eller tryk.  
Listen over materialer kan løbende blive udvidet på baggrund af input fra brugere. Som 
minimum vil kommunerne modtage:  

• Budskabsnotat 

• Designmanual – med beskrivelse af farver, fonte, billedstil mm og med oplæg til 
foldere, ppt.-skabeloner, plakater mm. 

• Powerpointskabeloner – målrettet institutionsledere, politikere og forældre 

• Videoer – i kort form til slutbrugere og mere detaljerede målrettet projektledere 
og andre særligt interesserede brugere. 

• Oplæg til plakater – i digital form med mulighed for lokal tilpasning 

• Oplæg til foldere – i digital form med mulighed for lokal tilpasning. Vil både 
indeholde generel information om Aula og specifik vejledning til brugen af Aula – 
fx overbliksbilleder af siderne (quick-guides).  

• Oplæg til elektroniske bannere til brug på fx hjemmesider og facebooksider. 

• Billeder og ikoner 

• Pressemateriale til brug i lokale medier og kommunens egne medier med 
forslag til pressemeddelelser, artikler og annoncer. 

 
Informationsmaterialet vil være koordineret med og supplere undervisningsmaterialet jf. 

afsnit 4.2Error! Reference source not found.. Materialet vil blive suppleret af en 

central kampagne i trykte og i sociale medier. 

 

4.3  Uddannelse af administratorer og superbrugere 

Netcompany gennemfører uddannelse af superbrugere og administratorer i forbindelse 
med udrulning af Aula. Det omfatter følgende tre uddannelsesforløb hos Netcompany, 
som kommunens administrator og superbrugere skal deltage i:  
 

• Uddannelsesforløb A for kommunernes administratorer af Aula 

• Uddannelsesforløb B for superbrugere for pædagogisk personale  

• Uddannelsesforløb C for superbrugere for administrative medarbejdere  
 

I alle tre uddannelsesforløb vil Netcompany også kompetenceopbygge kommunale 
administratorer og superbrugere, således at de kan indgå i kommunens support til 
kommunens brugere.  

Kommunen skal udpege deltagere til Netcompanys uddannelser af kommunens 

administratorer, superbrugere og superbrugere for administrative medarbejdere. 



4.3.1 Uddannelsesforløb A for kommunale administratorer 

Uddannelsesforløb A bliver tilbudt til kommunale administratorer i alle 98 kommuner. Alle 

kommuner har fået tildelt en kommunal administrator til henholdsvis skoleområdet og 

dagtilbudsområdet. 

Formål for uddannelsesforløbet er at sikre, at de kommunale administratorer har en solidt 

funderet viden om brugerstyring og rettigheder, konfigurering samt supportering. 

Gennemgang af funktionalitet fordeles derfor over to dage, hvor der undervejs arbejdes i 

dybden med funktionalitet.  

Kommunale administratorer skal efter endt uddannelse: 

• Have en solid viden om opsætning af Aula til kommune, skole og dagtilbud 

• Kunne varetage den kommunale konfigurering og opsætning af Aula 

• Have solid viden om Aulas administrationsmodul og samlede funktionalitet 

• Have en grundlæggende forståelse af nye processer og arbejdsgange i Aula 

• Kunne yde support og sidemandsoplæring i anvendelse, konfigurering og opsætning 

af Aula 

 
Uddannelsesforløbet afvikles som holdundervisning, hvor kommunens administratorer i 
regionen samles på et eller flere uddannelsesforløb. Netcompany vil orientere om lokaler og 
information herom udsendes til deltagerne forud for undervisning. 
 
Uddannelsesforløbet bliver tilrettelagt med materiale, der også giver mulighed for 
selvtræning/-studie. Materialet skal gøre det let for brugerne at gentage undervisningen 
efter behov; se afsnit 5.4. 

4.3.2 Uddannelsesforløb B for pædagogiske superbrugere 

Aula vil for de fleste brugere være nem og intuitiv at tage i brug. Fokus på uddannelsesforløb 

B er derfor ikke på gennemgang af funktionalitet en for en, men på hvordan Aula kan 

anvendes på den bedst mulige måde. Det betyder, at forløbet bygger på høj grad af dialog 

med deltagerne omkring nye og forbedrede arbejdsgange og de læringspointer, der er 

centrale her ift. læreres og pædagogers praksis. 

Uddannelsesforløbet afvikles som holdundervisning af syv timers varighed. Forløbet er 
tilrettelagt ud fra såkaldte brugerrejser. Brugerrejserne er korte animerede film, der kobler 
funktionalitet med arbejdsgange. Brugerrejserne illustrerer, hvordan der kan kommunikeres 
og samarbejdes i Aula i praksis og hvilke nye arbejdsgange, der lægges op til.  
 
Målet for uddannelsesforløb B er at gøre de pædagogiske superbrugere i stand til at: 
 

• Anvende og forstå Aulas funktionalitet på højt niveau 

• Uddanne medarbejdere i egen organisation til at anvende Aula 

• Målrette og differentiere undervisningen og herunder tage højde for forskellige 

deltagerforudsætninger inkl. læringsstil og IT-parathed 

• Formidle en overordnet forståelse af nye arbejdsgange samt værdien af Aula med 

fokus på kerneydelsen 



• Anvende Aula på en god måde iht. alle væsentlige processer med samarbejde og 

kommunikation mellem medarbejdere, forældre/værger og børn/elever 

• Se og forstå de fordele, der er ved Aula  

Uddannelsesforløbet bliver tilrettelagt med materiale, der også giver mulighed for 
selvtræning/-studie. Materialet skal gøre det let for brugerne at gentage undervisningen 
efter behov; se afsnit 5.4. 
 
Kommunerne er selv ansvarlige for at booke lokaler og forplejning. Retningslinjer hertil – 
herunder indmeldelse af lokaleinformation – findes i KLIK/implementeringshåndbogen.  
Uddannelsesforløb B bliver tilbudt til pædagogiske superbrugere fra skoler og dagtilbud 
i alle 98 kommuner. Det konkrete antal pædagogiske superbrugere per kommune for skole 
og dagtilbud er meldt ud af KOMBIT på aulainfo.dk 
 

4.3.3 Uddannelsesforløb C for administrative superbrugere  

Uddannelsesforløb C bliver tilbudt til superbrugere for administrative medarbejdere fra 

skoler og dagtilbud i alle 98 kommuner. Alle kommuner har fået tildelt to administrative 

superbrugere på skoleområdet og en på dagtilbudsområdet. 

Målet for uddannelsesforløb C er at gøre de administrative superbrugere i stand til at: 
 

• Opsætte Aula til skole og dagtilbud 
 

• Formidle en overordnet forståelse af nye arbejdsgange samt værdien af Aula med 

fokus på kerneydelsen  

•    Uddanne øvrige administrative medarbejdere (institutionsadministratorer) i egen 
organisation i at anvende og opsætte Aula  

 

• Målrette og differentiere undervisningen og herunder tage højde for forskellige 

deltagerforudsætninger inkl. læringsstil og IT-parathed 

 

• Anvende og forstå Aulas funktionalitet på højt niveau 
 

•    Anvende Løsningen på en god måde iht. alle væsentlige processer med samarbejde 
og kommunikation mellem medarbejdere, forældre/værger og evt. elever 
 

•    Se og forstå de fordele, der er ved Aula 
  
Undervisningsforløb C vil foregå som holdundervisning af syv timers varighed og 
afvikles i regionen, hvor Netcompany koordinerer lokaler. Information om lokaler 
udsendes til deltagerne forud for afholdelsen. Hvis hele forløb for superbrugere for 
administrativt personale er tilkøbt, sørger den enkelte kommune selv for lokale etc. 
Retningslinjer for indmeldelse af lokationer til Netcompany følger i 
KLIK/Implementeringshåndbogen.  
 

Uddannelsesforløbet bliver tilrettelagt med materiale, der også giver mulighed for 
selvtræning/-studie. Materialet skal gøre det let for brugerne at gentage undervisningen 
efter behov; se afsnit 5.4. 
 

http://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Artikel-7-Organisering-af-kommunens-egen-supportorganisation.pdf


4.3.4 Uddannelse af institutionsadministratorer og pædagogisk personale 

Kommunerne varetager selv uddannelse og formidling om Aula til øvrige administrative og 

pædagogiske af medarbejdere: 

• Uddannelsesforløb D for: Øvrigt pædagogisk personale 
Uddannelsen kan afvikles som et kort uddannelsesforløb (af 1-3 timers varighed), 
som afvikles af kommunens egne pædagogiske superbrugere ud fra 
undervisningsmateriale leveret af Netcompany. Det kan også eksempelvis være 
baseret på en introduktion på et fælles kick off-møde, som efterfølgende kan 
suppleres med det undervisningsmateriale, som Netcompany leverer.  

 

• Uddannelsesforløb E for: Administrativt personale/institutionsadministratorer 
Uddannelsen kan afvikles som et kort uddannelsesforløb (af 1-4 timers varighed), 
som afvikles af kommunens egne administrative superbrugere ud fra 
undervisningsmateriale leveret af Netcompany. 

 
Kommunerne skal derfor i forbindelse med planlægning af implementering og 

uddannelse afklare, hvordan uddannelse af egne medarbejdere skal tilrettelægges, og 

hvornår den skal afvikles.  

4.4  Undervisningsmaterialer 

Kommunerne får adgang til et samlet sæt af uddannelsesmaterialer,  der kan anvendes 
ved introduktion til og undervisning i Aula. Materialet vil være differentieret i forhold til 
brugerne og deres behov. Det vil understøtte forskellige former for introduktion og 
undervisning af de forskellige målgrupper. 
  
Undervisningsmaterialet kan bruges ved: 
 

• Superbrugeres og administratorers introduktion til Aula og undervisning af 
brugere (bl.a. medarbejdere)  

• Øvrige brugeres (fx elever, forældre, eksterne aktører) selvtræning/-studie og 
opfølgning. 

 

4.4.1 Materiale til brug i undervisningen 

Netcompany stiller følgende materiale til rådighed til alle fem uddannelsesforløb(A-E): 

• Slidedeck 

• Drejebog  

• Hands on opgaver, som løses i Aula  

Materialerne til de tre første forløb (A-C) er dem, Netcompany bruger til at uddanne 

administratorer og superbrugere i kommunerne, mens materialerne til de to sidste forløb (D-

E), er materiale som jeres egne superbrugere kan bruge, når de skal uddanne hhv. eget 

administrativt og pædagogisk personale. 



4.4.2 Øvrige materialer 

Udover materialerne til undervisningsbrug, udarbejder Netcompany også en række 

materialer, som kan bruges af det administrative og pædagogiske personale, når de har 

brug for viden eller øve sig i Aula-funktionalitet. Dette materiale er følgende: 

• Træningsvideoer: Små videoer, der viser udvalgt funktionalitet og/eller arbejdsgange 

i Aula 

• Trin-for-trin guides: Små guides, der beskriver udvalgt funktionalitet og/eller 

arbejdsgange i Aula 

• Bruger- og administratorvejledning 

• FAQ 

 

4.5 Digitalt styringsværktøj og opfølgning 

 

4.5.1 Introduktion til digitalt styringsværktøj 

KOMBIT og Netcompany anvender et digitalt opgave- og styringsværktøj ”KLIK” til at 
publicere kommunens opgaver i forbindelse med implementeringen af Aula. 
Styringsværktøjet giver samtidig KOMBIT og Netcompany mulighed for at følge status 
på kommunens løsning af obligatoriske opgaver i implementeringen og dermed et 
grundlag for at styre og kunne følge op over for kommuner, der ikke følger planen med 
udførelse af obligatoriske opgaver.  
 
 

4.5.2 Opgaver i digitalt styringsværktøj 

Opgaverne er beskrevet sådan, at de hjælper kommunen på vej i implementeringen. 
Det sker ved at følgende oplysninger fremgår: 
 

• Opgavens navn. 

• Specifikation af, om opgaven er valgfri eller obligatorisk. Det specificeres 
yderligere, om obligatoriske opgaver er på ”kritisk vej” for implementeringen. 
Specifikationen har betydning for, hvordan Netcompany og KOMBIT følger status 
og eventuelt følger op, hvis opgaven ikke løses som forventet.  

• Start- og slutdato, der angiver, hvornår kommunen kan/skal påbegynde og 
afslutte opgaven. 

• Beskrivelse af opgaven, herunder eventuelt fremgangsmåde og metode 

• Forslag til, hvem (hvilken profil) der har fornødne kompetencer mv. til at løse 
opgaven, og som derfor med fordel kan udpeges til at være udfører på opgaven. 
Hensigten er at hjælpe projektlederen, der i praksis skal beslutte, hvem der skal 
være udfører på hver enkelt opgave. 

• Forslag til, hvilke parter/aktører i kommunen, skolen og/eller dagtilbud der bør 
involveres, når opgaven løses. 

• Bilag, hvor der linkes til materiale, der kan/skal anvendes, når kommunen løser 
opgaven.  
 



4.5.3 Kommunens brug af digitalt opgavestyringsværktøj 

Endvidere er der to områder, hvor kommunen lokalt bør tage stilling til og beslutte, 
hvordan det digitale styringsværktøj skal anvendes i kommunen. 
 
For det første bør kommunen tage stilling til, hvorvidt man vil udføre de valgfri opgaver, 
som KOMBIT eller KL kommer med anbefalinger til. Det vil sige opgaver, som 
kommunen kan vælge at udføre for at opnå det størst mulige udbytte af Aula, men som 
KOMBIT og Netcompany ikke foretager opfølgning på udførelsen af.   
 
For det andet bør kommunen tage stilling til, hvordan muligheden for at tilføje egne 
opgaver skal bruges. Det skal bemærkes, at alle kommuner, uanset brugen af egne 
publicerede opgaver, er forpligtet til at opdatere status på obligatoriske opgaver, 
publiceret af KOMBIT og Netcompany.  
 

4.6 Parathedsundersøgelser 

Formålet med parathedsundersøgelsen er, at den enkelte kommune, KOMBIT og 
Netcompany får et godt udgangspunkt for implementering i den enkelte kommune. 
Parathedsundersøgelsen skal dels afklare, om kommunen er teknisk parat, og dels 
organisatorisk parat til at implementere Aula.  

 
Parathedsundersøgelsen i den enkelte kommune vil bestå af to dele:  
 

1. Organisatorisk: Afdækker kommunens forandringsparathed i forhold til projektets 
mål, succeskriterier, ledelsesopbakning, nødvendige 
kompetencer, projektorganisering samt procesmæssig understøttelse.  

2. Tekniske: Afdækker, om kommunen har de tekniske forudsætninger (fx integrationer 
til kommunale it-systemer, netværk og enheder/devices) for ibrugtagning af Aula på 
skoler og dagtilbud. 

 
Parathedsundersøgelsen bliver gennemført i flere trin: 
 

• Indledende parathedsundersøgelse i forhold til kommunernes organisatoriske og 
tekniske parathed. 

• En til to yderligere status-parathedsundersøgelser frem til implementeringen af 
Aula i den enkelte kommune. Dette til verificering af, om kommunens 
organisatoriske implementering og forandringsledelse er effektfuld. 
 

Kommunen skal anvende det digitale styringsværktøj og er forpligtet til løbende at 

opdatere status på udførelsen af obligatoriske opgaver. 

Kommunen og dens institutioner skal deltage i de parathedsundersøgelser, som 

Netcompany gennemfører som en del af forberedelsen i implementeringen. 



Det vil være kommunens projektleder, der vil være involveret i gennemførelse af 
parathedsundersøgelser. 
 
Resultater fra parathedsundersøgelserne skal anvendes til, at kommunen, skoler og 
dagtilbud kan justere den organisatoriske og tekniske implementering og identificere 
særlige behov for implementeringsstøtte. Netcompany vil også inddrage resultater fra 
parathedsundersøgelsen i mødet om implementeringsstøtte med kommunen som en 
del af udarbejdelsen af udrulningsdrejebogen. Endvidere vil parathedsundersøgelsens 
overordnede resultater blive samlet og kommunikeret til kommunerne på 
netværksmøder. 
 

4.7 Netværksmøder og andre fora 

Aula er en fælleskommunal it-løsning, og derfor skal organiseringen af 
implementeringen også understøtte, at kommunerne har mulighed for at dele erfaringer 
om implementeringen og lære af hinanden. 
 
Gennemgående i implementeringen bliver Aula-netværksmøder for kommunernes Aula-
projektledere, hvor Netcompany og KOMBIT vil formidle relevant og aktuelt indhold om 
implementeringen og drøfte dette med kommunernes projektledere.  
 
Under implementeringen af Aula er der planlagt seks netværksmøder, som vil foregå 
tidsmæssigt i forbindelse implementeringen. Netværksmøder er planlagt til at blive 
afholdt i både Vest- og Østdanmark. 
 
Aula netværksmøder vil endvidere fungere som et sted for videndeling mellem 
kommunernes Aula-projektleder og den samlede implementering af Aula i alle landets 
kommuner. Ud over dette kan der være behov for, at kommunerne overvejer at 
organisere sig i andre fælleskommunale fora, der er sammensat ud fra de enkelte 
kommuners behov og situation.  
 
Det kan være styret af fx: 
 

• Hvilken læringsplatform og fildelingsløsning, som kommunerne anvender, og/eller 
måden de har implementeret denne på 

• Eksisterende samarbejder på skole- og dagtilbudsområdet 

• Eksisterende kommunalt fællesskab om digitalisering 

• Nabokommuner/Geografi. 
 

Endvidere kan den enkelte kommune beslutte at danne fora inden for kommunen for at 
sikre fælles tilgang og videndeling om implementeringen mellem kommunens 
institutioner. 
 
Fælleskommunale og kommunale fora kan fx dannes i forhold til forskellige roller i 
forbindelse med implementeringen af Aula: 
 

• Kommunens Aula-projektleder for implementering 

• Kommunens administratorer af Aula 

• Kommunens institutionsadministratorer 

• Kommunens pædagogiske superbrugere  

• Kommunens administrative superbrugere 



 
Nedenstående illustration viser inspiration til mulige fora, som kommunen kan indgå i 
og nedsætte, ud over netværk for kommunernes projektledere. 
 

  
 

Figur 7: Inspiration til mulige fora, som kommunen kan indgå i og nedsætte, ud over netværk for 

kommunernes projektledere. 

 

4.8 Implementeringsstøtte til kommunen 

Støtten omfatter implementeringsmøde mellem Netcompany og kommune, løbende 
opfølgning på parathedsundersøgelser og adgang til Netcompanys kontaktperson 
(SPOC) i forbindelse med implementering og udrulning. 
 

Kommunen skal overveje og beslutte, hvilke fælleskommunale og egne fora som 

den vil deltage i og drive. 



4.9 Tilkøb af bistand hos Netcompany 

I kontrakten med leverandøren af Aula har KOMBIT medtaget ydelser, hvor kommunen 
har mulighed for tilkøb af ekstra bistand fra Netcompany til implementering og 
uddannelse. Nedenfor er de forskellige ydelser beskrevet.  
 
Der findes standardaftaler, der skal anvendes som grundlag for at indgå en konkret 
aftale mellem kommunen og Netcompany. Såfremt der opstår uoverensstemmelse eller 
tvist mellem en kommune og Netcompany om en indgået aftale, skal KOMBIT 
involveres. 
 

4.9.1 Tilkøb af bistand til implementering 

Den enkelte kommune eller kommuner i fællesskab kan i forbindelse med 
gennemførelse af implementeringen tilkøbe yderligere bistand. 
 
Netcompany leverer her følgende forløb: 
 

• Ledelsesforankring og værdiskabelse: Netcompany leverer forløb målrettet de 
kommunale decentrale og centrale ledelser. I forberedelsen af implementeringen er 
det en afgørende forudsætning, at afsættet for implementeringen af Aula knyttes an 
til og tænkes ind i den overordnede udviklingsstrategi og målsætning for skole 
og dagtilbud såvel centralt som decentralt. Italesættelse af denne kobling som 
kapacitetsopbygning i implementeringsprocessen vil støtte praktikerne i 
forståelsen og anvendelsen af Aula og ændrede arbejdsgange i deres lokale 
kontekst. 

I forløbet for decentral og central ledelse præsenteres den grundlæggende 
funktionalitet i Aula med fokus på at identificere de værdiskabende effekter, som 
afsæt for at rammesætte arbejdet med værdiskabelse og forandringsledelsestiltag 
centralt og decentralt i kommunen. Gennem hele forløbet veksles der mellem korte 
oplæg, præsentation af funktionalitet og problemstillinger, der kobles til arbejdet med 
værdiskabelse for pædagogisk personale, forældre og elever/børn. 

 

• Konsultativ bistand til kommuner: Kommuner kan tilkøbe konsulentbistand af 

Netcompany, som skræddersys kommunens behov for støtte. 

Hvert konsulentforløb er af min. 8 timers varighed inkl. Netcompanys forberedelse og 

transport. 

Indhold og format rammesættes af den enkelte kommune og tilrettelægges i 

samarbejde med Netcompany. En kommune kan eksempelvis tilkøbe 

konsulentbistand, som svarer til et dagsforløb eller dele timerne op og afvikle dem i 

passende etaper via Skype-møder.  

 
Kommunerne kan indgå aftale med Netcompany angående bistand indtil 20 
arbejdsdage før uddannelse skal leveres til kommunen. Netcompany er berettiget til at 
afslå bestillinger, såfremt de kommunale bestillinger overskrider leverandørens 
kapacitet. 
 
 



4.9.2 Tilkøb af bistand til uddannelse 

Den enkelte kommune kan i forbindelse med gennemførelse af uddannelse få behov 
for yderligere bistand fra Netcompany end de standardydelser, som bliver leveret via 
KOMBITs aftale med Netcompany. Dette er en følge af, at der løbende kommer nye 
superbrugere og administratorer til, og at nogle medarbejdere har behov for genopfriskning 
og opfølgning. 
 
Netcompany tilbyder kommunerne muligheden for at tilkøbe følgende typer af bistand 
til uddannelse: 
 

• Uddannelsesforløb til nyansatte: Uddannelsesforløbene til administratorer (A)11, 
superbrugere (B) og superbrugere for administrative medarbejdere (C) bliver 
løbende udbudt af Netcompany. Kan også anvendes til uddannelse i kommuner, 
der på et senere tidspunkt i kontraktperioden tilslutter sig Aula på 
dagtilbudsområdet. 

• Uddannelsesforløb til øvrige brugere: Uddannelsesforløbene til medarbejdere (D) 
og administration og ledelse (E) såfremt en kommune, skoler eller dagtilbud har 
behov for bistand til uddannelse af øvrige brugere i forbindelse med udrulningen 
af Aula. 
Kommunerne kan indgå aftale med Netcompany angående uddannelse indtil 60 
arbejdsdage før udrulning af Aula i kommunen begynder. Netcompany er 
berettiget til afslå bestillinger, såfremt de kommunale bestillinger overskrider 
leverandørens kapacitet. 

Opfølgning på uddannelse: Forløb målrettet superbrugere, administratorer og 

medarbejdere, som kommer med en baggrund, hvor de ikke har anvendt og arbejdet 

med lignende løsninger og derfor kan have behov for opfølgning på uddannelsen i 

forbindelse med idriftsættelse af Aula. Opfølgningsuddannelse afholdes som webinarer 

af 2 timers varighed. Kommunerne kan indgå aftale med Netcompany angående 

uddannelse indtil 20 arbejdsdage før, uddannelsen skal leveres til kommunen. 

Netcompany er berettiget til afslå bestillinger, såfremt de kommunale bestillinger 

overskrider leverandørens kapacitet.   

                                                           
11 Bogstav henviser til beskrivelse af uddannelsesforløb i afsnit 4.3. 


