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Torsdag den 5. december 2019 

 

Statusmail fra KOMBIT 
Du finder denne og øvrige statusmails fra KOMBIT på følgende side på Aulainfo.dk 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/ 

 
Du modtager denne mail, fordi du hos KOMBIT og Netcompany er registreret som projektleder for 
Aula enten på Skole eller dagtilbudsområdet, eller du er oprettet som supportberettiget bruger.  
Hvis du har ændringer til projektleder-kontaktoplysninger, kan du sende dem til KOMBIT på 

aula@kombit.dk, mens ændringer til supportberettigede brugere skal meldes til Netcompany på 

aula.implementering@netcompany.com, med oplysninger om navn, tlf og email. 
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Indledning 
I denne statusmail kan du blandt andet læse om justeringer i Aula-teamet hos KOMBIT, revideret 

tidsplan for dagtilbud og fast-track ændringer der kom med i forbindelse med patch til 1.1.5 af Aula 

i denne uge.  

Derudover vil statusmailen fremover hver måned give et indblik i hvad Aula-teamet har fokus på i 

den kommende måned.  

 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/
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Ny projektleder for Aula og justeringer i teamet 
I forbindelse med at Aula nu er gået i drift på skoleområdet, er der blevet fortaget 

nogle justeringer på bemandingen af Aula-teamet i KOMBIT.  

Sanne Mi Poulsen er blevet ny projektleder for Aula. Sanne har været ansat i 

KOMBIT siden 2006 og har fungeret som projektleder for en række forskellige 

projekter gennem tiden.  

Tidligere projektleder Jakob Volmer fortsætter i teamet som forretningsudvikler i stedet for Jens 

Kastenskov.  

Stina K. Johansen har valgt at stoppe i KOMBIT ved udgangen af december, og implementering 

drives derfor fremadrettet af Anne Hasselbalch og Mathilde Illum Aastrøm. Derudover har aula-

teamet fra 1. december taget imod Line Hansen Bertelsen, som er ny projektkoordinator. Det vil 

fremadrettet være Line der tager sig af henvendelser via aula-postkassen.   

Nedenfor kan du se det nuværende Aula-team i KOMBIT. Nogle er allokeret til Aula fuld tid, mens 

andre deler deres tid mellem Aula og andre projekter. Teamet udvikles selvfølgelig løbende i 

forhold til de konkrete behov indenfor de forskellige specialer. 

 

 

 

Aula-teamets fokus i december 
Den 3. og 4. december 2019 deltog KOMBIT i BPI-kontaktpersonmøderne, som blev afholdt i hhv. 

Roskilde og Vejle. Stina K Johansen holdt oplæg, og KOMBIT var sparsomt til møderne. Det 

skyldtes, at projektet har travlt med forberedelse af besøg fra datatilsynet, og derfor har været nødt 

til at fokusere ressourcerne allokeret til denne opgave. 

Netop besøget fra Datatilsynet tager rigtig mange ressourcer her i december. Besøget sker 11. 

december 2019. De seneste par uger og frem til besøget er afholdt, har KOMBIT fuld fokus på at 

samle den dokumentation, der skal udleveres forud for mødet og sikre at alt og alle er klar.  
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Det betyder også at KOMBITs ressourcer i teamet i høj grad har været bundet op på opgaver i 

forbindelse med dette besøg.  

Den 10. december 2019 er der møde i den kommunale styregruppe for Aula. 

I december er KOMBIT også i fuld gang med kvalificering af ændringsønsker, planlægning og 

indkøb af udvikling til 1.1.7. For at kvalificere dette arbejde, afholdes der en workshop i Aalborg 

mandag den 9. december – hvor en række pædagoger og medarbejdere skal give deres input og 

feedback på designforslag for beskeder, sikker fildeling og komme/gå.  

KOMBIT holder ferie fra den 23. december og frem til 6. januar 2020.  

Fast-track ændringer i næste uge 
Der er planlagt en mindre opdatering til Aula – eller en såkaldt ”patch” – i næste uge. I får en 

melding den dag det releases da ugedagen ikke er helt fastlagt endnu.  

Den komme blandt andet til at have fokus på at rette nogle kritiske fejl. Derudover har der været 

mulighed for at få følgende ændring med.  

 

Det er desuden planlagt at følgende ekstra tilpasning i Aula kommer med i 1.1.6.  

 

Ovenstående er opdateret på aulainfo.dk - https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-

aula/status-paa-nye-funktionaliteter/ 
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Hotline 
I uge 49 og 50 samler Netcompanys hotline de sidste spørgsmål sammen med henblik på at få 

udformet de sidste FAQ´er.  

Nogle kommuner har henvendt sig til KOMBIT med bekymring om hvordan de får hjælp efter at 

hotlinen bliver lukket helt ned den 1. januar 2010. Desuden er der bekymring over, at de 

supportberettigede brugere kun kan kontakte Netcompany på fejlrapporteringsmodulet i Aula og 

ikke pr. telefon. 

På den baggrund er KOMBIT ved at se på, hvordan Aula-projektet kan dække kommunernes 

behov for hjælp uden at det belaster projektets økonomi for meget.  

I vil modtage mere information, når der er kommet en afklaring.  

 

Opdatering af FAQ på Aulainfo.dk 
Projektstatus & Go-live FAQ 

• Hvad sker der med data, når et barn skifter 
institution? 

• Tilknyt en elev til to forskellige klasser 
 

Funktionalitet i Aula FAQ  

• Svar på skole-hjem-samtale 
 
 
 
 

 

Opdatering af hjemmesider 
I sidste uge kunne KOMBIT orientere projektlederne om at gennemførsel af KLIK-opgaven “K13 – 

Udarbejd tilgængelighedserklæring for Aulas hjemmeside og browserløsning” tidligst kunne 

fuldføres, når der skete en opdatering til Aula-hjemmesider.  

Hjemmesider er nu opdateret så I kan fuldføre opgaven. I kan finde info til at løse opgaven i 

Brugervejledning for Drupal. I kan læse mere herom i afsnit 7 og 7.1.   

Du vil som projektleder eller KLIK-ansvarlig have modtaget en melding herom via KLIK i dag.  

 

Dagtilbud status 
Som fremlagt på BPI-møderne har KOMBIT nu en overordnet plan for lanceringen af Aula på 

dagtilbudsområdet. Planen betyder, at piloterne tager Aula i brug i dagtilbud i foråret, og at 

dagtilbud i øvrige kommuner vil kunne tage Aula i brug fra oktober 2019. KOMBIT forventer at det 

vil ske i bølger på samme vis som på skoleområdet, og at kommunen derefter selv træffer 

beslutning om, hvornår det enkelte dagtilbud kan tage løsningen i brug.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Fguide-til-projektledere%2Fprojektstatus%2F&data=02%7C01%7C%7C27d17881f24448b2d6ff08d7771ea146%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637108845746482550&sdata=oRDxc5FzswOi1SRKzLdNU%2F9gqa%2FeJ0YRmpqAvWOOYms%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Fguide-til-projektledere%2Ffunktionalitet-i-aula%2F&data=02%7C01%7C%7C27d17881f24448b2d6ff08d7771ea146%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637108845746492510&sdata=cvSFMHGyOPw9kHP6X3x5I1JPa8OxKnkb%2BaMqGYL9y3s%3D&reserved=0
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-Drupal.pdf
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I samarbejde med Netcompany er KOMBIT i gang med at lave en mere detaljeret plan, så det 

bliver klart for den enkelte kommune, hvornår fx uddannelse kommer til at ligge. 

Betalingen for dagtilbudsdelen begynder, når løsningen stilles til rådighed for kommunen – på 

samme vis som på skoleområdet. Du kan læse mere om betalingen for Aula her: 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/oekonomi/ 

 

 

 

Rettelser i forbindelse med brug af alias’er 
KOMBIT har i dag (5. December 2019)  sendt besked ud til alle DPO’er vedrørende aliasser i Aula. 

Det skyldes, at brugere der har forskellige aliasser i Aula, i nogen tilfælde har fået vist det forkerte.  

Fejlen er opstået, når personer, som har brugt alias, har været oprettet i flere forskellige 

skoleadministrative systemer på flere forskellige skoler, fx som medarbejder på den ene skole og 

forælder på den anden skole. I disse tilfælde er der blevet vist det samme alias til brug for alle 

profiler. Aula har altså ganske rigtigt altid vist et alias, men muligvis ikke det alias personen 

ønskede at bruge i den pågældende profil.  

Metoden blev i sin tid implementeret for at sikre, at det altid var alias’er, der blev vist, og at en 

brugers rigtige navn ikke ved en fejl kunne blive vist i Aula. Men det har altså medført andre 

udfordringer og bliver rettet. Netcompany implementerer en løsning mandag den 9. december 

2019, som sikrer, at hver enkelt institutionsprofil i Aula benytter samme alias, som det der 

modtages fra det skoleadministrative system.  

Det er vigtigt, at fastslå, at KOMBIT ikke er bekendt med tilfælde, hvor ovennævnte har givet 

anledning til problemer for de registrerede.  

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/oekonomi/
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Opdatering af KLIK 
I dag den 5. December har KOMBIT udsendt en ny KLIK-opgaven “K25 – Indmeld systemansvarlig 

for Aula Skoler”.  

Den har til formål at sikre korrekte kontaktoplyninser på den eller de personer der her efter go-live 

skal have statusmails eller KLIK-opgaver og opdateringer fremadrettet.  

 

KL og KOMBIT drøfter fælles anvendelse af KLIK 
I forbindelse med nyt Unilogin har KL og STIL vist interesse i at anvende KLIK som portal for at 

sende opgaver ud til kommunerne. Det giver god mening, da værktøjet er kendt for jer, men 

samtidigt skal der ske nogle justeringer således at I tydeligere kan se hvem der stiller opgaven. 

Derfor vil der pågå nogle drøfelser mellem KOMBIT, KL og KLIK-leverandøren, for at undersøge 

hvordan KOMBIT/KL understøtter dette bedst. I vil blive nærmere informeret herom når der 

foreligger en plan og beskrivelse.  

 

STIL afholder Webinar om det nye Unilogin 
Aula-projektet får en del henvendelser ang. det nye Unilogin og dettes indflydelse på Aula. 

Styrelsen for IT og Læring afholder et webinar d. 9. Og 11. December 2019 om det nye Unilogin 

med fokus på at tilkoble sin egen IdP (lokal loginløsning) til den nye “Unilogin loginfordeler” samt 

de krav der stilles.  

Ønsker du at vide mere, kan du tilmelde dig her: https://events-

emea1.adobeconnect.com/content/connect/c1/2366455785/en/events/catalog.html?folder-

id=2382302048&from-origin=uvmdk.adobeconnect.com 

  

Input til statusmailen 
KOMBIT og Aula-teamet vil gerne høre fra dig, hvis du savner noget i statusmailen – er der noget 

vi skal gøre mere af eller mindre af. Send gerne dit input til aula@kombit.dk, så vi sammen sikrer, 

at statusmailen hele tiden er relevant og læsbar.  

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents-emea1.adobeconnect.com%2Fcontent%2Fconnect%2Fc1%2F2366455785%2Fen%2Fevents%2Fcatalog.html%3Ffolder-id%3D2382302048%26from-origin%3Duvmdk.adobeconnect.com&data=02%7C01%7C%7C55b467c0a753455ab3a208d776fdaf0b%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637108704268140588&sdata=928g3DyVoATXm0LDZzapxTsUqYXBsup7XGFYo7vinu8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents-emea1.adobeconnect.com%2Fcontent%2Fconnect%2Fc1%2F2366455785%2Fen%2Fevents%2Fcatalog.html%3Ffolder-id%3D2382302048%26from-origin%3Duvmdk.adobeconnect.com&data=02%7C01%7C%7C55b467c0a753455ab3a208d776fdaf0b%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637108704268140588&sdata=928g3DyVoATXm0LDZzapxTsUqYXBsup7XGFYo7vinu8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents-emea1.adobeconnect.com%2Fcontent%2Fconnect%2Fc1%2F2366455785%2Fen%2Fevents%2Fcatalog.html%3Ffolder-id%3D2382302048%26from-origin%3Duvmdk.adobeconnect.com&data=02%7C01%7C%7C55b467c0a753455ab3a208d776fdaf0b%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637108704268140588&sdata=928g3DyVoATXm0LDZzapxTsUqYXBsup7XGFYo7vinu8%3D&reserved=0
mailto:aula@kombit.dk

