Torsdag den 30. januar 2020

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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Velkommen til denne uges statusmail fra Aula, som blandt andet indeholder links til materialer fra
to kommuner – Vesthimmerland og Aalborg – der har været så venlige at dele materiale, som
andre kan få glæde af. Mange tak for det.
Aula-projektet har fået nogle henvendelser fra kommunale medarbejdere, som efterspørger
eksempler på gode lokale og praksisnære anvendelsesstrategier. Hvis du ligger inde med
eksempler, som må deles, må du meget gerne skrive til aula@kombit.dk
Det er helt ok, at materialet måske ikke er helt finpudset eller kun må distribueres med bestemte
forbehold.
Husk at du eller dine kolleger vil kunne finde Aula i standområdet på BUTM i Aalborg torsdag og
fredag.
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Møder vedrørende konsekvensanalyser

Aula-projektet har fået rigtig mange tilmeldinger til møderne om konsekvensanalyser. Men der er
fortsat plads på møderne fredag 29. januar 2020 og tirsdag den 4. februar 2020. Hvis din
kommune endnu ikke har tilmeldt sig, kan I gøre det via det link, der blev sendt via mail til alle
projektledere tirsdag morgen. Hver kommune kan deltage på et møde.
Efter møderne sender vi en opdatering ud, hvor KOMBIT blandt andet vil søge at svare på de
oftest stillede spørgsmål.

Release 1.1.6

Som tidligere nævnt vil release 1.1.6 blive lagt ud den 9. februar 2020. Indholdet i den release kan
ses her.
Aula-projektet arbejder pt med at få aftalt indholdet af 1.1.7. Det står foreløbigt fast, at 1.1.7 vil
komme til at indeholde nogle forbedringer til Komme/gå-funktionaliteten. Du vil kunne læse mere
om dette i statusmailen i næste uge.

Træk af brugsstatistik

Aula-projektet har fået en del spørgsmål vedrørende muligheden for at trække brugsstatistik fra
Aula. Funktionaliteten med træk af statistik ligger fortsat i back-loggen, og KOMBIT ved desværre
endnu ikke, hvilken release den kommer med i.

Aula og Brexit

Det fremgår af den gældende databehandleraftale mellem KOMBIT og kommunerne, at
Netcompany anvender en underleverandør, der er hjemmehørende i UK (Frog Education Ltd.).
UK står overfor Brexit, og der er lige nu ikke tegn på at der bliver opnået en aftale mellem EU og
UK ift. UK som sikkert tredjeland ift. dataoverførsler. Derfor vil der – i det tilfælde, at Netcompany
fortsat benytter Frog til behandling af data i Aula - skulle foreligge dokumentation for anvendelsen
af EU model contractual clauses som behandlingsgrundlag.
KOMBIT har i den anledning spurgt Netcompany, om Frog forsat anvendes som en
underleverandør på Aula. På den baggrund har Netcompany overfor KOMBIT bekræftet, at der
ikke sker behandling af data i UK vedr. Aula, jf. dette svar af 8. januar 2020 fra Netcompany (ved
driftschef og partner Esben Erlandsen):
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På den baggrund vil KOMBIT i første omgang ikke foretage sig yderligere. I forbindelse med en
kommende opdatering af databehandleraftalen med kommunerne vil vi sørge for, at Frog ikke
fremgår som underleverandør i databehandleraftalens bilag 2, i overensstemmelse med
udmeldingen fra Netcompany.

Udrulning af det nye UNI-login i uge 8

Det nye UNI-login indeholder en række sikkerhedsmæssige forbedringer og er planlagt til udrulning
den 18. februar 2020.
Udviklingen af det nye UNI-login er drevet af Styrelsen for IT og Læring. Det nyt UNI-login-projekt
skaber behov både for tekniske tilpasninger og for procesmæssige ændringer omkring
brugerstyringen i den enkelte kommune.
Hvordan ændringen implementeres vil være forskellig fra kommune til kommune, og det er derfor
den enkelte kommune, der står for kommunikationen af den nøjagtige ændring til alle kommunens
brugere.
Alle kommuner har på opfordring fra KL udpeget en kontaktperson for arbejdet med det nye UNILogin. Kontaktpersonerne modtager information fra STIL via KL og deltager i et
videndelingsnetværk og kan derfor være gode sparringspartnere for fx Aula-projektlederne
Der kan desuden findes meget information om det nye UNI-login på disse sider:
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https://viden.stil.dk/display/OFFSKOLELOGIN/Kommunikationsmaterialer
https://viden.stil.dk/display/OFFSKOLELOGIN/Implementeringsopgaver

Materialer vedrørende sikker fildeling

Aalborg kommune har produceret nogle materialer vedrørende sikker fildeling. I kommunens Aulaguide kan I finde et dokument, som beskriver, hvordan/hvorfor skolerne skal anvende Sikker
Fildeling.
https://sites.google.com/pogu.dk/aulaguide/vejledninger
Stor tak til Anja fra Aalborg for at dele deres materialer.

Materialer vedrørende komme/gå

I Vesthimmerland har de i forbindelse med udrulningen af komme/gå produceret nogle materialer,
som vi har fået lov til at dele. De kan findes her:
Opsætning af komme/gå
Generelt forældrebrev om Aula Komme/gå
Sådan opretter du ferie i app
Komme/gå vejledning for forældre – Aula app
Mange tak til Lise Lotte fra Vesthimmerland!

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.
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