HVEM KAN SE HVAD?
Kontakt- og stamkortoplysninger
I Aula er det muligt for alle brugere at fremsøge andre brugere inden for egen institution. Derudover har alle
medarbejdere mulighed for at fremsøge andre medarbejdere inden for kommunen.
Hvilke af dine kontakt- og stamkortoplysninger andre brugere kan se afhænger af fem parametre:
1. Hvilken profiltype du har: Her skelnes mellem medarbejdere og forældre/elever.
2. Hvad du har svaret på dine samtykker.
3. Om du er navne- og adressebeskyttet.
4. Hvilke kontaktoplysninger du har angivet.
5. Hvilke rettigheder du er tildelt.

Spørgsmål
Kan forældre og elever se medarbejderes
kontaktoplysninger?
Kan medarbejdere se andre medarbejderes
telefonnummer?
Kan medarbejdere se andre medarbejderes email?

Kan medarbejdere se forældre og elevers
kontaktoplysninger?

Kan forældre og elever selv bestemme, hvem der
kan se deres kontaktoplysninger?

Kan kontaktoplysningerne ændres efter
onboardingen?

Kan ledere se medarbejderes adresse?

Svar
Nej
Ja

Uddybning
Forældre og elever kan ikke se medarbejderes
kontaktoplysninger (Herunder telefon og email).
Det er frivilligt, om der skal stå et
telefonnummer. Hvis det er angivet, kan andre
medarbejdere se det.

Nej

Det er frivilligt, om man indtaster en email.
Emailen bliver kun brugt i forbindelse med
email-notifikationer og kan ikke ses af andre.

Ja

Kontaktoplysningerne kan altid fremsøges af
medarbejdere. Hvis forældre og elever endnu ikke har været logget ind første gang, vises
de kontaktinformationer, som er knyttet til
deres UNI-Login. Efter onboarding vises de
oplysninger, som er angivet af brugerne.

Ja

I samtykkerne kan de vælge om
kontaktoplysninger må vises for andre forældre
og børn indenfor: Institutionen, Årgangen eller
Klasse/stuen.

Ja

De opdateres af brugeren under profilen.
Ændringerne overføres ikke til de
brugeradministrative systemer. De
brugeradministrative systemer overskriver dog
heller ikke de nye kontaktoplysninger i Aula.

Nej

Kan ledere se stamkortoplysninger (samtykker og
stupplerende stamdata) på andre
medarbejdere?

Ja

Kan medarbejdere se stamkortoplysninger på alle
institutionens forældre og elever?

Ja

Adresser bliver aldrig vist for andre
medarbejdere.
Ja, men denne rettighed er udelukkende
forbeholdt ledere.
Medarbejdere kan fremsøge tilladelser, samtykker og supplerende stamdata på alle institutionens forældre og elever.

HVEM KAN SE HVAD?
Kontakt- og stamkortoplysninger
Der er to måder at fremsøge en brugers kontakt- og stamkortoplysninger på.
1. Under ‘kontakter’ og ‘stamkortoplysninger’ kan du hhv. finde kontakt- og stamkortoplysninger for en gruppe i listeform.
Når du har valgt en gruppe, kan du se oplysninger på gruppens medlemmer på en liste. På nedenstående eksempel vises
kontaktoplysningerne for børnene og forældrene i 9.C. Visningen er set fra en forælders profil.
2. Fremsøg en bestemt bruger via Aulas søgefunktion. Hvis du fremsøger et barn, vil du også få vist barnets forældre i
søgeresultatet.

Spørgsmål

Svar

Uddybning

Nej

Som udgangspunkt er det er kun muligt at finde
kontaktlister på de grupper, man selv er medlem
af. Dog kan medarbejdere tildeles rettigheden
“Se kontaktoplysninger for alle på institutionen”.
Visningen styres altid af de afgivne samtykker.

Ja

Ja. Det gælder dog kun hvis rettigheden “Se
stamkortoplysninger for alle på institutionen“ er
tildelt.

Nej

Hvis der er givet samtykke til, at forældre skal
kunne se kontaktoplysninger, gælder dette også
for værger og andre kontaktpersoner på barnet.

Har medarbejdertype betydning for, hvilke
kontaktoplysninger, de kan se?

Nej

Andre profiltyper som fx TAP hører under
kategorien medarbejdere. De kan derfor se de
samme kontaktoplysninger som de øvrige
medarbejdere tilknyttet institutionen.

Kan børn og forældre se fødselsdage for alle på
institutionen?

Nej

Børn og forældre kan kun se fødselsdage for de
børn, som er med i samme hovedgruppe.

Kan medarbejdere se fødselsdage for alle på
institutionen?

Nej

Medarbejdere kan kun se fødselsdage for børn
på institutionen.

Kan medarbejdere, forældre og børn altid se alle
gruppers kontaktlister?
Kan medarbejdere se en liste over stamkortoplysninger på alle institutionens forældre og
elever?
Er der forskel på, hvilke kontaktoplysninger
forældre med og uden forældremyndighed kan
se?

Kan alle brugere på institutionen se profilbilleder
af børn, forældre og medarbejdere, som er indæst
fra de skoleadministrative systemer?

Ja

Alle brugere kan se profilbilleder af børn,
forældre og medarbejdere i Aula, hvis der er
afgivet samtykke til, at de må indlæses fra de
skoleadministrative systemer (KMD og IST). I
tilfælde af at der ikke er afgivet samtykke, vil
brugerne fremgå med initialer.

