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Statusmail fra KOMBIT 
- Udsendt mandag den 14. Oktober 2019 – uge 42 

- Tidligere udsendte statusmails finder du her https://aulainfo.dk/guide-til-

projektledere/projektstatus/statusmails-fra-kombit/  

 

1. Status for klargøring før uge 43: 
 

Datamigrering 
Vi kan oplyse at tidsplanen for datamigrering er ”on track” efter weekendens dataudtræk hos 

Itslearning. Som led i datamigreringen skal vi dog lave et ekstra udtræk som backup, da data bliver 

sendt via en såkaldt ”Snowball”, som er en fysisk enhed der skal sendes mellem Itslearning og 

Netcompany – hvorfor det er vigtigt at vi har to ”sæt” data gemt på to separate enheder. I bedes 

derfor huske på, at I skal undlade at lave jeres re-direkte af hjemmesider som det blev meldt ud fra 

Netcompany i fredags.  

 

Vi følger processen tæt og melder ny status ud ved næste statusmail.  

 

Kvalitetskontrol af datamigrering – ny KLIK-opgave på vej 
I forbindelse med stikprøvekontrollen efter datamigrering (efter 28. oktober 2019), skal I have en 

vejledning til hvordan I gennemfører selve stikprøvekontrollen. Derfor publicerer vi en ny KLIK-

opgave i løbet af denne uge. 😊  

 

Indlæsning af skema – hvis du mangler overblik kan vi hjælpe 
Vi kan se, at ca. 20 kommuner har fået indlæst skemaer for alle deres skoler. Resten af 

kommunerne mangler indlæsning for nogle af deres skoler. Du kan læse mere om dette i KLIK-

opgaven ”K11 Indlæsning af skemadata til Aula”. 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/statusmails-fra-kombit/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/statusmails-fra-kombit/
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KOMBIT har talt med en håndfuld kommuner angående den manglende indlæsning. De kommuner 

KOMBIT har talte med har overblikket over de skoler de mangler. Typisk er der en særlig situation 

som kommunen allerede er i gang med at løse, eller også skal der ikke ske en indlæsning af 

skema.  

Hvis du som projektleder måtte have behov for et overblik over hvilke skoler, der i din kommune 

mangler indlæsning af skemaer, kan du skrive til aula@kombit.dk. Så sender vi en oversigt over, 

hvilke skoler der pr 09.10.19 kl. 10.00 ikke har fået indlæst skemaer. 

 

Ledelsesinformation efter go-live 
På sigt skal I kunne tilgå ledelsesinformation via Aula, men selve løsningen er ikke klar endnu. 

Derfor vil vi sørge for en midlertidig løsning i de første uge efter go-live. 

I ugerne 43-45 udsender Netcompany derfor manuel information om følgende:  

• hvilke brugertyper, der har været logget ind i Aula 

• hvornår, de sidst har været logget på 

• hvorvidt brugerne benytter sig af Aula på browser eller på app. 

I første omgang sendes denne information til de kommunale projektledere via e-mail i en zip-fil, og 

koden til denne fil sendes separat via SMS. Mere information om de praktiske detaljer ifm. 

udsendelsen følger via Netcompany. 

 

Hotline 
I sidste uges statusmail, fik I en vedhæftet fil med oplysninger om hotline for projektledere i uge 43 

og 44. I det vedhæftede brev om Hotline var der sneget sig en stavefejl ind i den mailadresse I skal 

skrive til. Den korrekte er aula.implementering@netcompany.com.  

 

EAN-nummer – KLIK rykkere går ud i denne uge 
Vi mangler at høre fra 18 kommuner på KLIK-opgaven ”K14 Indmeld EAN-nummer med henblik på 

fakturering af Aula”. Vi sender derfor rykkere ud i denne uge til de pågældende kommuner. Vi 

håber at kunne få resten indmeldt senest i uge 43.  

  

mailto:aula@kombit.dk
mailto:aula.implementering@netcompany.com
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2. Vidensdeling: 

 
I dette afsnit sætter vi fokus diverse dokumenter, vejledninger, 

videoer mv. kommunerne ønsker at dele med jer.  

Mange tusind tak fordi I deler. Vi har lagt det meste ud på 

Aulainfo.dk – her kan I i øvrigt også finde alt øvrigt materiale 

der er delt. https://aulainfo.dk/guide-til-

projektledere/erfaringer-fra-kommuner/. 

I højre side kan du se hvilke materialer vi har lagt op i dag.  

Har du noget du ønsker at dele, så skriv til aula@kombit.dk.  

 

 

Forældrefoldere fra Gladsaxe og på Aulainfo.dk 
Gladsaxe har udarbejdet forældrefoldere på Urdu, Arabisk, 

Tyrkisk og Engelsk, som vi har valgt at vedhæfte sammen 

med denne mail.  

Da dette er en zip.fil, og fordi den indeholder mange 

elementer, egner det sig ikke til at blive lagt op på Aulainfo.dk 

– det kræver vi laver en lille ændring i strukturen på siden. Det 

vil vi ikke prioritere i første omgang – men kigger på det hvis 

der findes lidt tid til det her i den kommende uge.  

 

 

 

KOMBIT har derudover udarbejdet en 

række forælder materiale, på flere sprog 

som kan findes på følgende side - 

https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-

elever/uddannelsesmateriale/ 

 

 

 

 

 

 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/erfaringer-fra-kommuner/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/erfaringer-fra-kommuner/
mailto:aula@kombit.dk
https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/
https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/
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”Go stil” – Deling fra Dagtilbud i Gladsaxe Kommune 
En arbejdsgruppe i Gladsaxe for dagtilbud, har arbejdet med børns digitale kompetencer, og set på 

hvordan de kan hjælpe deres dagtilbud med at understøtte dette arbejde.  

De har derfor efter en inspirationstur til Oslo, lavet en musikvideo til børnene og deres forældre 

med to budskaber: 

1. Spørg om lov, før du tager et foto 

2. Tænk dig om når du er på internettet 

De har selv lavet melodien, tekst, indspillet den og lavet klipning – i videoen kan I se Gladsaxes 

udviklingskonsulent synge mens det er dagtilbudslederne der spiller og en masse skønne børn 

deltager aktivt i videoen. Gladsaxe håber den vil blive delt derude så budskabet kan bredes ud.  

https://www.dreambroker.com/channel/h9vt9t8o/cf0gdx86 

 

 

 

Video om brug af Meebok ugeplans-widget 
Den dygtige Meebook-superbruger Kristen Hørlyck fra Aabybro Skole, Jammerbugt Kommune, har 

udarbejdet en video der fortæller lidt om hvordan man som lærere anvender ugeplans-widgeten og 

hvordan visningen er for forældrene. https://youtu.be/UaBzySgZJPc 

 

Oprettelse af Landsbyordninger i TEA – 

Jammerbugt 
Vi har fået tilsendt en vejledning som Jammerbugt 

har udarbejdet for oprettelse af landsbyordninger i 

TEA, som I er velkomne til at bruge.  

Du finder den her:  https://aulainfo.dk/guide-til-

projektledere/erfaringer-fra-kommuner/  

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dreambroker.com%2Fchannel%2Fh9vt9t8o%2Fcf0gdx86&data=02%7C01%7C%7C9e1715901370454a330508d74e2296c8%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637063782776275934&sdata=%2BtouzEl0AGG8NhGq5%2B29uvsVYrOh58DNvEVirHI8nsI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUaBzySgZJPc&data=02%7C01%7C%7C307695005ee24a08ea7108d74d8f304d%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637063149703665096&sdata=p0ouZ%2B4AuBKNg0OKGgCKlJyM4oflORkYui7Eeq%2F05Yo%3D&reserved=0
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/erfaringer-fra-kommuner/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/erfaringer-fra-kommuner/


 
 

5 
 

 

Frederiksberg plakater 
Frederiksberg har udarbejdet en række plakater til skolerne, der beskriver fx ”Sådan bruges opslag 

i grupper” eller ”Sådan bruges kalenderbegivenheder”.  

Vi har lagt disse op til på Aulainfo.dk på følgende side: https://aulainfo.dk/guide-til-

projektledere/erfaringer-fra-kommuner/ 

                  

 
 

 

3. Diverse orienteringer 

Orientering om fælleskommunale selvbetjeningstjek 

Kommunerne og Regeringen er i  Økonomiaftalen’19  blevet enige om at lave opfølgning på 

brugernes anvendelse og tilfredshed med digitale selvbetjeningsløsninger for de løsninger med 

mere end 20.000 digitale transaktioner og som kommunerne (KL) vurderer har høj anvendelse og 

særlig kritikalitet. Konkret er det aftalt, at kommunerne indsamler data om brugernes tilfredshed og 

anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger for 7 løsningsområder: 

 

– Sygedagpenge  

– Byg & Miljø  

– Flytning   

– Opskrivning til daginstitution   

– Opskrivning til Skole og SFO   

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/erfaringer-fra-kommuner/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/erfaringer-fra-kommuner/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.fm.dk_-7E_media_files_nyheder_pressemeddelelser_2018_06_kl_aftale-2Dom-2Dkommunernes-2Doekonomi-2Dfor-2D2019.ashx-3Fla-3Dda%26d%3DDwMGaQ%26c%3DP8JKl5euJISwK9njUc90yjMSnXsepGTmiy3TZ2yDxmw%26r%3Df0ov5j4--DNN5DR1uqj3c9-SCKGLwTSzLNA68_sap8k%26m%3DkVCwSG8mQXSTFUZuwumrQzB4NsWYy8wsnf6mjej-oP0%26s%3DooboAjh-jE1NkeNxxeSpUUqfAYPvdihJ6fDhwKOOdmA%26e%3D&data=02%7C01%7C%7Cb37891752dcc48f461db08d750860adb%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637066408955939100&sdata=rPJ2snKae0ffZD85jIaSZ2hkE44hTrri9CyF5FDBrus%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.fm.dk_-7E_media_files_nyheder_pressemeddelelser_2018_06_kl_aftale-2Dom-2Dkommunernes-2Doekonomi-2Dfor-2D2019.ashx-3Fla-3Dda%26d%3DDwMGaQ%26c%3DP8JKl5euJISwK9njUc90yjMSnXsepGTmiy3TZ2yDxmw%26r%3Df0ov5j4--DNN5DR1uqj3c9-SCKGLwTSzLNA68_sap8k%26m%3DkVCwSG8mQXSTFUZuwumrQzB4NsWYy8wsnf6mjej-oP0%26s%3DooboAjh-jE1NkeNxxeSpUUqfAYPvdihJ6fDhwKOOdmA%26e%3D&data=02%7C01%7C%7Cb37891752dcc48f461db08d750860adb%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637066408955939100&sdata=rPJ2snKae0ffZD85jIaSZ2hkE44hTrri9CyF5FDBrus%3D&reserved=0
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– Kropsbårne hjælpemidler   

– Vielse 

Teksten fra aftalen findes på side 28. 

  

KL/ KOMBIT har, på vegne af kommunerne, haft individuelle dialogmøder med de leverandører der 

leverer digitale løsninger til kommunerne på de 7 områder. Formålet har været at gennemgå 

kravene til løsningerne, sikre igangsætning af arbejdet, og at estimere de evt. afledte omkostninger 

for de kommuner der anvender løsningerne.  

KOMBIT har besluttet, at vi dækker omkostningerne til tilslutning af løsningerne ”Byg & Miljø” samt 

”Sygedagpenge (KSD)” indenfor de eksisterende vedligeholdelsesmidler.  

KOMBIT har opfordret leverandørerne på de øvrige områder til at vælge samme tilgang. Men i 

sidste ende er det kontrakten mellem den enkelte leverandør og kommunen der afgør hvorvidt 

omkostningen faktureres til kommunen. IST og KMD har i valgt at fakturere deres omkostninger for 

at udvikle løsningen til deres kunder. Vores dialog med leverandørerne har haft formålet med at 

sikre, at niveauet for deres fakturering er realistisk.  

Der kan læses mere herom via følgende link: https://www.kl.dk/okonomi-og-

administration/digitalisering-og-teknologi/sammenhaengende-digital-borgerservice/det-

faelleskommunale-selvbetjeningstjek/  

Vi har placeret denne information på Aulainfo.dk på følgende side: https://aulainfo.dk/guide-til-

projektledere/oekonomi/ 

 

”Fokus på gode digitale brugeroplevelser  

Danmark har gennemført en digital omstilling, så borgere og virksomheder i dag 

kommunikerer digitalt med den offentlige sektor. Den omstilling skal fastholdes og 

fortsættes. Regeringen og KL er derfor enige om, at der fortsat skal være fokus på at 

skabe gode brugeroplevelser, så digital kommunikation med offentlige myndigheder bliver 

stadig lettere, og brugerne føler sig trygge ved at bruge de digitale kanaler. Parterne er 

derfor enige om, at myndigheder med ansvar for obligatoriske selvbetjeningsløsninger skal 

indsamle viden om brugernes anvendelse af løsninger og anvende denne viden til 

løbende at forbedre løsningerne.” 

 

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/sammenhaengende-digital-borgerservice/det-faelleskommunale-selvbetjeningstjek/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/sammenhaengende-digital-borgerservice/det-faelleskommunale-selvbetjeningstjek/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/sammenhaengende-digital-borgerservice/det-faelleskommunale-selvbetjeningstjek/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/oekonomi/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/oekonomi/

