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KOMBITs implementeringsmodel 

Implementeringen af Aula er planlagt med udgangspunkt i KOMBITs implementeringsmodel, 
der strukturerer og systematiserer, hvad en kommune skal håndtere i et 
implementeringsforløb for at opnå en succesfuld implementering af en fælleskommunal it-
løsning som Aula. 
 
Implementeringsmodellen skal sikre en fælles ramme, begreber og kommuneperspektiv på 
implementeringen. Implementeringsmodellen giver et overordnet overblik over det samlede 
implementeringsforløb fra kommunens beslutning om tilslutning, og til Aula er blevet en 
naturlig del af den daglige kommunikation og samarbejde på skoler og i dagtilbud. 
 
I implementeringsmodellen opdeles kommunens implementeringsforløb i fire tidsmæssige 
faser og i syv indholdsmæssige temaer, der både omfatter projektstyring, organisatorisk 
implementering og teknisk implementering (se Figur 1). 

 
Figur 1: KOMBITs implementeringsmodel med fire faser, hvor der skal gennemføres opgaver opdelt på syv 

forskellige temaer, der både dækker organisatorisk og teknisk Implementering. 

 
 
Faseovergangene er naturlige anledninger til at tjekke og vurdere, om kommunen, skoler og 
dagtilbuddene har skabt et godt grundlag for at fortsætte implementeringen.  
 
Tabellen nedenfor introducerer og definerer de syv temaer i KOMBITs implementeringsmodel.  
 

Tema Formål Beskrivelse 

Projektstyring At sikre styring og fremdrift 

ved implementeringen af 

Aula. 

Samling af opgaver/aktiviteter, såsom planlægning, 

uddelegering, overvågning og styring af alle aspekter 

af et projekt, og motivering af alle involverede med 

henblik på at opnå projektets mål i form af 

præstationsmål for tid, udbytte, omfang, risici, 

omkostninger og kvalitet. 

Gevinstrealisering 

(Værdiskabelse) 

Skal sikre, at kommunen 

identificerer de områder, 

hvor Aula kan give værdi i 

Et tema i kommunens implementering, der omfatter 

opgaver/aktiviteter, der skaber grundlaget for, at 

kommunen får identificeret potentiel værdi, 

værdiskabelsens forudsætninger, gennemført 
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Tema Formål Beskrivelse 

forhold til elevernes læring 

og trivsel. 

processer, der understøtter en systematisk 

opfølgning, så værdiskabelsen realiseres, og endeligt 

får målt/eftervist hvilken værdiskabelse, brugen af 

Aula har givet. 

Forandringsledelse Skal sikre, at kommunen 

håndterer kulturelle aspekter 

af forandringen og ændrer 

processer i arbejdsgange. 

Et tema i kommunens implementering, der omfatter 

opgaver/aktiviteter, der gennemføres for at ændre 

opgaveløsning, arbejdsgange og organisering, 

kommunikere mål og mening med Aula og håndtere 

evt. modstand og større risici samt bringe Aula på 

den politiske dagsorden. 

Uddannelse Skal sikre, at alle relevante 

aktører har den fornødne 

viden, færdigheder og 

indstilling til at anvende Aula 

og implementere 

nye/ændrede arbejdsgange.  

En samling af opgaver/aktiviteter, der gennemføres 

for at sikre, at ledelsen og medarbejderne 

(menneskelige ressourcer i kommunen) har de 

fornødne kompetencer til at kunne implementere og 

anvende Aula. 

Ud- og indfasning Skal sikre, at overgangen fra 

brug af eksisterende 

systemer til anvendelse af 

Aula foregår med så få 

driftsforstyrrelser som 

muligt. 

En samling af opgaver/aktiviteter, der gennemføres 

for at sikre, at kommunen er klar til at lukke den 

eksisterende løsning ned (udfasning) og idriftsætte 

Aula (indfasning). Temaet vil typisk omfatte 

klargøring/oprydning og evt. kvalificering af it-miljø/-

infrastruktur, snitflader og data. Herudover omfatter 

temaet datamigrering (datakonvertering). 

Konfigurering At gøre Aula anvendelig i 

den enkelte kommune, 

skoler og dagtilbud. 

En samling af opgaver/aktiviteter, der gennemføres 

for at sikre, at den nye løsning fungerer i den 

kommunale kontekst, og brugerne kan tilgå Aula. 

Forvaltning og drift At sikre, at drift/support 

involveres relevant 

undervejs i 

implementeringen, så 

grundlaget for en 

systematisk og god 

overlevering fra projektet til 

drift/support etableres.  

Samling af opgaver/aktiviteter, der skal sikre, at 

kommunen forbereder situationen, hvor Aula er taget 

i brug og overgår til almindelig drift/support.  

Herunder opgaver/aktiviteter, der overleverer Aula til 

forretningsområdet og it-/digitaliseringsafdelingen, så 

ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling 

af Aula og relateret infrastruktur er klart placeret og 

håndteres i et omfang, der dækker kommunens 

behov. 

 

 


