Fredag den 7. februar 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. Da projektet er lidt vinterferieramt i uge 7, vil der
ikke blive udsendt vanlig statusmail i næste uge, men hvis der mod forventning skulle opstå behov
fx på baggrund af releasen på søndag, hører I naturligvis fra os. Ellers vender vi tilbage i uge 8.
God vinterferie til de af jer, der har sådan en, hvad enten det er i uge 7 eller 8.
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Release 1.1.6

Release 1.1.6 vil blive udrullet på søndag den 9. februar 2020. Den foreløbige releasenote er
vedhæftet den mail, som supportberettigede brugere og projektledere har fået i forbindelse med
denne statusmail. Vær dog opmærksom på, at der altid er en risiko for, at der må ændres i
releasen i sidste øjeblik, hvis der fx viser sig fejl i forbindelse med udrulningen. Derfor skal
releasenoten tages med forbehold, men Aula-projektet vælger at sende den ud nu, så I ved, hvad I
møder på mandag.
Den endelige releasenote vil blive lagt på Aulainfo.dk på mandag på denne side:
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/status-paa-nye-funktionaliteter/
De opdaterede vejledninger vil ligeledes blive lagt online i begyndelsen af næste uge.

Præciseringer til de nye muligheder for at kommentere på opslag

Teksten på Aulainfo har kunne tolkes som om, at der fremadrettet vil kunne kommenteres på alle
opslag. Det er ikke tilfældet. Afsenderen af et opslag bestemmer om der skal være mulighed for at
kommentere på opslaget. Dette er nu rettet til på Aulainfo.dk

Fejl i filer med specialtegn

Med release 1.1.6 løses en fejl, der tidligere har forårsaget problemer med at åbne filer med
specialtegn (fx æ og ø), som er uploadet i Safari-browsere. Fejlen skyldes, at Safari håndterer
specialtegnene som accenter, hvilket betyder at der sker en fejl, og at brugerne ikke kan få adgang
til filen.
Fejlen er rettet, og brugernes filer vil fremadrettet blive uploadet og vist korrekt. Dog vil brugerne
være nødsaget til at uploade de fejlede filer på ny. Det ser ud til at dreje sig om godt 100 filer i alt.
Kommuner, der har sikre filer, som er berørte, vil efter releasen blive kontaktet og modtage en liste
over filnavnene.

Videoer om 1.1.6:

I forbindelse med release 1.1.6 er der blevet produceret fire videoer:
•
•
•
•

Kalender 2.0 - erstatter tidligere video om Aula-kalender
Planlægningsassistent - ny video
Medarbejder brush up - erstatter tidligere brush up-video
Sikker fildeling - erstatter tidligere video om sikker fildeling

Det er desværre ikke muligt at ”overskrive” videoer på YouTube, og når der kommer opdaterede
versioner af allerede eksisterende videoer, skal de derfor findes via et nyt link. Da der vil være
nogle, der har linket til de gamle videoer i deres materialer eller på hjemmesider, bliver de ikke
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umiddelbart slettet fra YouTube, men der bliver tilføjet i kommentarerne, at der findes en nyere
version af videoen.

Enkelte fejlrettelser rykket til 1.1.7

I forbindelse med den kommende release 1.1.6, bliver der rettet en række fejl i Aula. Dog er nogle
fejlrettelser på dashboards og widgets rykket til næste release. Det skyldes frygten for
regressionsfejl – altså muligheden for, at fejlrettelser kan forårsage problemer andre steder – da
det er komplekse områder at rette i. Det betyder, at der i nogle tilfælde fortsat kan opleves fejl i
forbindelse med opsætningen af widgets og dashboards.
Dermed kan der blandt andet fortsat opleves udfordringer med følgende i Aula:
•
•
•

Placering af widgets kan blive vist forkert i forhåndsvisningen
Det er i nogle tilfælde muligt for den kommunale administrator at opsætte dashboardet på
en måde, som forhindrer institutionsadministratoren i at gemme deres dashboard
opsætning.
Der kan være fejl i rækkefølgen, som de valgte widgets bliver vist i.

Indhold i release 1.1.7

I seneste nyhedsbrev blev det lovet, at I ville få en oversigt over de ting til komme/gå, der kommer
med i 1.1.7. Det var desværre at tage munden for fuld, da dialogen om videreudvikling stadig
pågår, og det endnu udestår at finde ud af, hvor mange ressourcer tilpasningen til det nye Unilogin vil kræve, og hvordan den præcise tidsplan bliver.
Forventningen er, at release 1.1.7 kommer i april eller maj. Aula-projektet forventer desuden, at der
vil komme forbedringer til komme/gå med i 1.1.7, men det står altså endnu ikke helt klart, hvilke og
hvor mange. I forbindelse med planlægningen af 1.1.7 er der blevet analyseret en række tiltag til
komme/gå, som kan ses nedenfor. Nedenstående tiltag er blandt andet udvalgt på baggrund af
workshops med brugere og tilbagemeldinger fra kommuner og skal ses som en ikke udtømmende
liste over de ting, der lige nu ligger i back-loggen på komme/gå-området.
Det er naturligvis målet, at det kan lade sig gøre at få så mange som muligt af nedenstående
udviklingstiltag med i 1.1.7, men det er desværre nok ikke helt realistisk, at alle tingene kommer
med i den forbindelse. Aula-projektet vil fortælle mere, så snart indholdet af release 1.1.7 ligger
mere fast.

Ønskede tiltag til komme-gå (er endnu ikke besluttet)
Navn

Forklaring

Konfiguration af
komme/gå tavlen

I dag kan børn i SFOer selv melde sig syge på komme/gå tavlen.
Denne del kan ikke fjernes uden at muligheden for at melde syg
også fjernes for forældre.
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Det ændres sådan, at det bliver muligt at fjerne det fra komme/gå
tavlen (den skræm hvor der tjekkes ind og ud).
Herudover gøres en række andre punkter konfigurerbare.
Overblik over ferie i
komme/gå modulet

Der tilføjes en side, hvor alle registreringer af ferie samles
(ferieanmodninger, forældres egne registreringer af ferie/fri). Denne
side kan benyttes ifm. planlægning af bemanding.

Vise
ferieregistreringer i
medarbejderens
kalender

En leder eller medarbejder har i kalenderen mulighed for at oprette
ferieregistreringer som forældre modtager.

Forældreoverblik:
Tider. Ændringer til
gentagelser.

I det nuværende design gentages aftaler hver tirsdag, og det er ikke
muligt kun at lave en aftale som gælder en tirsdag.

Tjek ud tid skal
fremgå af
aktivitetsoversigten

Medarbejdere kan i dag se, om et barn er ”til stede” eller ”ikke
tilstede”, men ikke hvornår et barn har tjekket ud.

Forældreoverblik

Forældreoverblikket er en side i Aula, hvor forældrene kan se,
hvornår et barn er tjekket ind, tjekket ud samt hvilken status barnet
har.

Denne ændring går på at tilføje en mulighed for at se et overblik
over besvarelser.

Ændringen medfører, at det bliver muligt at vælge om en aftale skal
gælde en bestemt dato eller gentages f.eks. alle tirsdage.

Det tilføjes ifm. denne tilføjelse. Herudover tilføjes også hvornår der
er tjekket ind.

Log ud af enhed
Log ud af komme/gå tavlen leder i dag til, at børn i SFOer logger ud
(tavlen) flyttes til
af komme/gå på tavlerne. Det ændres så det kun er i
administrationsmodul administrationsmodulet, der kan logges ud af komme/gå tavler.
Multi-select på
aktivitetsoverblikket

Ændringer går på at en medarbejder skal kunne ændre status på
mange børn på samme tid f.eks. ændre status til ”på tur” på en hel
gruppe.

Opfølgning på vikarnoter - IST

Der er fundet en løsning på problemet med vikarnoter i Aula, der i nogle tilfælde forsvandt, når
vikardækningen i IST blev ændret. Løsningen vil blive implementeret i systemet i weekenden
mellem uge 7 og uge 8 (14. - 16. februar 2020). Der er ikke noget skolerne skal foretage sig i
denne sammenhæng, og alle vikarnoter bibeholdes i Aula. Det anbefales, at man ikke ændrer i
skolens vikardækning eller skrive vikarnoter imens opdateringen foregår, dvs. fra fredag d. 14.
februar kl. 16.00 2020 til søndag d. 16. februar 2020 kl. 12.00.
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Skift i institutionsnr. og sammenlægninger

Aula-projektet er i øjeblikket i gang med en analyse af mulige løsninger, hvis institutioner skifter
institutionsnr. eller institutioner bliver sammenlagt. Analysen forventes at være færdig i løbet af de
kommende uger. Derefter vil Netcompany kunne gå i gang med at bygge selve værktøjet og
undersøge hvordan et skift af institutionsnummer kan håndteres.
Når der herefter sker skift i institutionsnr. eller sammenlægning af institutioner vil det være en
betalbar ydelse for kommunen at få gennemført ændringen i Aula.

Møder vedrørende konsekvensanalyser

Mere end 80 kommuner har tilmeldt sig Skype-møderne om konsekvensanalyser og otte ud af
elleve møder har nu været afholdt. Tak for det store engagement til alle jer, der allerede har været
med til et af møderne. På grund af den store interesse er der lagt to ekstra møder ind i uge 8. Hvis
din kommune ikke har fået tilmeldt sig og ønsker at deltage i et af de to ekstra møder, kan I skrive
til aula@kombit.dk.
Som nævnt på møderne vil Aula-projektet samle op efterfølgende og sende en opsummering ud
med slides og en FAQ med de oftest stillede spørgsmål/svar til dem, som har deltaget på
møderne. Sammen med opsamlingen vil der også blive udsendt en opdatering af skabelonen for
konsekvensanalyse, inkl. spørgerammen på baggrund af gode input fra Skypemøderne.
Hvis man mangler at modtage risikovurderingerne og/eller KOMBITs skabelon for
konsekvensanalyse kan man skrive til aula@kombit.dk Husk at risikovurderingerne skal behandles
fortroligt og kun bør håndteres af de medarbejdere i kommunen, der har et konkret behov for at se
dem. Risikovurderingerne indeholder nemlig informationer, som kunne vise en genvej for folk med
slette hensigter.
Det er på møderne kommet frem, at en del kommuner ønsker at videndele og hjælpe hinanden på
tværs af kommunerne. Der er fx flere kommuner, der ønsker at gå sammen om at udarbejde fælles
konsekvensanalyse og fælles risikovurderinger. Det vil KOMBIT naturligvis meget gerne bakke op
om, og hvis man har noget materiale eller nogle erfaringer man ønsker at dele, vil KOMBIT meget
gerne bringe det videre i statusmailen. Skriv til aula@kombit.dk

Mulighed for ekstra datamigrering

I forbindelse med implementeringen af Aula valgte en række kommuner som bekendt at udskyde
ibrugtagningen. Som følge af den beslutning, valgte Greve, Køge, Faxe, Stevns, Sorø, Horsens,
Mariagerfjord at få data fra Skoleintra migreret over i Aula, som en selvstændig øvelse efter
efterårsferien. Horsens og Mariagerfjord er de sidste, der får data migreret. Det vil foregå i påsken
2020.
Selvom de var med i den oprindelige datamigrering i efterårsferien, har Aarhus Kommune ønsket
også at deltage i den ekstra datamigrering til påske.
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Den ekstra datamigrering krævede ændringer til det oprindelige migreringsværktøj, og dette har
medført en meromkostning på i alt 329.000 kr., som bliver fordelt mellem de kommuner, der
deltager i den ekstra datamigrering.
Hvis andre kommuner ønsker at deltage i den ekstra datamigrering er der mulighed for det. Det
kunne fx være, hvis der utilsigtet er kommet dokumenter og bilag af personlig karakter med over
fra Skoleintra i Aula. Altså dokumenter, som skulle have være slettet fra Skoleintra forud for
migreringen.
På den baggrund vil KOMBIT høre om der er andre kommuner, der kunne have interesse i at være
med i den ekstra migrering til påske. Hvis din kommune har interesse i at deltage i den ekstra
datamigrering, vil I skulle være med til at dække de føromtalte meromkostninger. Den nøjagtige
pris vil naturligvis afhænge af antallet af kommuner, der ønsker at deltage.
Hvis din kommune kunne have interesse i at deltage i migreringen i påsken, skal KOMBIT høre fra
jer senest den 20. februar 2020. Skriv til aula@kombit.dk

Information om dagtilbudspiloter på Aulainfo

Som det tidligere er blevet beskrevet er de fire dagtilbudspiloter – Esbjerg, Silkeborg, Næstved og
Gladsaxe – nu i fuld gang med forberedelser og planlægning af pilotafprøvningen af Aula på
dagtilbudsområdet.
Fremover bliver det lettere af følge med i deres arbejde, da de har fået hver deres side på Aulainfo.
Her vil de løbende fortælle om deres arbejde og fremdriften i projektet.
Siderne indeholder en beskrivelse af kommunen og kommunens projekt. Desuden vil alle
pilotkommuner hver måned skrive en status over, hvad måneden er gå med, og hvad der har
været de største udfordringer og succeser i den forløbne kommune. Den finder I nederst på
kommunernes sider.
Følg med her: https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/
På siderne vil pilotkommuner også dele materialer, som kan hjælpe andre kommuner i deres
arbejde med forberedelserne til Aula på dagtilbudsområdet.
Fx kan man på Esbjergs side blandt andet finde et foreløbigt systemoverblik, en
implementeringsplan og anvendelsesstrategien. På Silkeborgs side ligger der et systemlandskab
og et udkast til en supportbeskrivelse og på Gladsaxes side ligger der ligeledes et
systemlandskab.
Aula-projektet håber, at alle kommuner kan få glæde af de fire pilotkommuners store arbejde. I må
meget gerne melde ind på aula@kombit.dk, hvis der er noget specifikt I gerne vil høre om.

Input til statusmailen

Hvis du ligger inde med noget, som du mener kan skabe værdi hos andre – 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.
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KOMBIT og Aula-teamet vil også 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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