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Udrulningsdrejebog 
Dette er en udrulningsdrejebog der er tilpasset den organsering og sprogbrug vi har for dagtilbud i Esbjerg 
Kommune. 

Som støtte til drejebogen henvises der til Aulas Brugervejledning og Administratorvejledning. Når 
andet materiale er relevant ifm. de forskellige udrulningstrin, henvises hertil i de enkelte opgaver. 
 

Udrulningstrin for institutionsadministratorer 
Udrulningstrinene, som institutionsadministratoren skal igennem, er opdelt i to 
områder: Obligatoriske og uafhængige udrulningstrin. 

• De obligatoriske udrulningstrin er trin, som institutionsadministratoren skal sørge for 
at opsætte, inden medarbejderne tager Aula i brug. 

• De uafhængige udrulningstrin er trin, som kan varetages af institutionsadministratoren 
uafhængigt af, hvornår medarbejderne tager Aula i brug. Det er derfor også trin, som 
kan genbesøges og rettes til. 

Vejledninger 
 I administratorvejledningen kan du finde vejledninger til hvordan du udfører de enkelte opgaver. 

 Administratorvejledning 

 Derudover er der adgang til vores lokal FAQ der ligger på EKNET: 

 https://eknet.esbjergkommune.dk/documents/65525 

 
  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
https://eknet.esbjergkommune.dk/documents/65525
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Trin 1: Kvalitetssikre at gruppe- og brugerdata fra de 
brugeradministrative systemer er lagt korrekt ind i Aula 

Opgaver 

• Teste udvalgte brugere om de er importeret til Aula 

Forudsætninger 

• De administrative systemer er sat korrekt 
• Medarbejdere og børn er i de administrative systemer 
• Liste med udvalgte brugere der skal fremsøges 

Dokumenter 

Administratorvejledning 

Vejledning 

Test udvalgte brugere 
  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
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Trin 2: Opsætte institutionens dashboards 
VIGTIGT: 

Da Aula ikke har separate dashboards for skoler og daginstitutioner skal dashboards sættes op på 
institutionsniveau 

Vi afventer at der udviklet funktionalitet der understøtter dagtilbuds dashboards. 

Opgaver 

• Opsætte dashboards for institutionen 

Forudsætninger 

• Afklaring i fht. hvilke moduler den enkelte brugertype skal have (AFKLARET SE SKEMA) 

Opsætning 

Herunder er en liste med moduler der skal være tilgængelig 

Barn Forældre Pædagoger leder
Moduler Overblik j j j
Moduler Besked j j j
Moduler Galleri j j j
Moduler Kalender j j j
Moduler Dokumenter j j j
Moduler Kontakter j j j
Moduler Administration
Moduler Stamkortsopl. j j
Moduler Komme/gå j j j

Widgets Hjernen og hjertet j j j  
Dokumenter 

Administratorvejledning 

Vejledning 

Gå til dasboards: OPSÆTNING -> DASHBOARDS 

Der skal ændres i 4 dashboards 
• Indskolingselever (Gælder dagtilbudsbørn) 
• Forældre 
• Pædagogisk personale – pædagoger (gælder alt personale i dagtilbud) 
• Leder 

Man kommer til redigeringen ved at klikke på feltet med titlen eller blyanten 

 

 
 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
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Vejledning indskolingselever 

Fjern følgende moduler 

(Fjern flueben) 

 

 
• Galleri 
• Kontakter 

 

Fjern følgende Widgets 

(Klik på affaldsspand) 

 

 
• Senest åbnede forløb – Meebook elev 
• Ugeplan – Meebook elev 
• Office 365 Dashboard 
• Ugens forløb – Meebook elev 
• Biblioteket 
• Skolebordet 

 

 Gå ned i bunden af siden og klik på  

 Kontrol billede 
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Vejledning forældre 

Tilføj følgende moduler 

(Fjern flueben) 

 
• Komme/gå 

 

Fjern følgende Widgets 

(Klik på affaldsspand) 

 

 
• Senest åbnede forløb – Meebook elev 
• Ugeplan – Meebook elev 
• Office 365 Dashboard 
• Ugens forløb – Meebook elev 
• Biblioteket 
• Skolebordet 

 

 

 Klik på  

 

 Klik på ”+” her: 

 

 Klik på ”Placering af Widget”, vælg ”Højrespalte i Overblikket” og til sidst  

         
 

 Gå ned i bunden af siden og klik på  

 Kontrol billede 
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Vejledning Pædagogisk personale – pædagoger 

 

Fjern følgende Widgets 

(Klik på affaldsspand) 

 

 
• Elevplaner med nyt – Meebook 
• Seneste årsplaner – Meebook lærer 
• Ugens forløb – Meebook lærer 
• Fraværsindberetning 
• Office365 Dashboard 
• Skolebordet 

 

 

 Gå ned i bunden af siden og klik på  

 Kontrol billede 
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Vejledning leder 

Tilføj følgende moduler 

(Sæt flueben) 

 

 
• Komme/gå 

Fjern følgende Widgets 

(Klik på affaldsspand) 

 

 
• Meebook INFO – Meebook Ledelse 
• Fraværdsindberetning 
• Office 365 Dashboard 
• Skolebordet 

 

 Gå ned i bunden af siden og klik på  

 

 Kontrol billede 
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Trin 3: Opsætte datapolitik 
Opgaver 

• Indsætte kommunens datapolitik 

Forudsætninger 

• Politik lavet (er fundet og klar til upload) 

Vejledning 

Hent PDF-filen: Behandling af personoplysninger Dagtilbud og gem det på skrivebordet: 

https://eknet.esbjergkommune.dk/documents/76371 

 

Gå til dasboards: INDSTILLINGER -> FÆLLES FILER 

 

Klik på  

 
1. Giv dokumentet titlen ”Persondatapolitik” (1) og 
2. Sæt flueben i ”Filen er kommunens persondatapolitik” (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Klik på                           (3) , marker filen og tryk ”Åbn” 
 

 
 
 

 
4. Kontroller at det er sat rigtigt op 

 

 
 

5. Klik   

 
  

https://eknet.esbjergkommune.dk/documents/76371
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Trin 4: Opsætte institutionens Aula-grupper 
Generelt om grupper 

• Der findes to typer grupper: 
o Uni-Group (importeret fra tabulex admin) 
o Aula-grupper (oprettet i Aula) 

• Grupper bør max have en grupperedaktør 
• Skal en gruppe kun bruges til at sende opslag til skal den ikke have en gruppeside 
• For så vidt muligt skal Aulagrupper opbygges af Unigroups, så ændringer af medarbejdere, børn 

og forældre slår igennem automatisk 

Opbygning af grupper 

Hvis man har brug for at kunne kommunikere med mindre enheder på institutionen (f.eks det der er 
afdelinger i Tabulex) så skal man oprette disse grupper ved hjælp af de grupper der ligger der i forvejen, 
som er overført fra Tabulex. 

Afdeling 2 vil f.eks. være opbygget af grupperne C, D, E (se model herunder) 

 

 
Opgaver 

• Opsætning af medarbejder, teams/grupper og ledelse i Tabulex Admin 
• Indstilling af rettigheder for tabulex grupper der er overført til Aula 
• Fjerne forældre og børns rettigheder i gruppen ”Alle børn” 
• Fjerne irrelevante grupperedaktører (alle grupper) 
• Opsætning af nye grupper (Det i kender som fora i Tabulex) 

o Grupper der kun anvendes til kommunikation – Uden gruppeside 
o Grupper der anvendes som fora – Med gruppeside 

Forudsætninger 

• Grupper udarbejdet (anvend evt. hjælpeskema) 
• Hjælpeskema: https://eknet.esbjergkommune.dk/documents/76371 

 

Dokumenter 
Administratorvejledning 
Brugere og grupper i Aula  
Gruppetræ  

https://eknet.esbjergkommune.dk/documents/76371
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Grupper-i-Aula.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Gruppetr%C3%A6.pdf
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Opsætning af grupper fra Tabulex 

Du redigerer og opsætter grupper i menuen : GRUPPER 

Disse trin skal gøres for alle importerede grupper i Aula. 
 
1) Sørg for at der helst kun er en grupperedaktør 

a) Fremsøg gruppen og klik på den 
b) Gå ned til afsnittet ”Vælg grupperedaktører” 
c) Fjern alle andre end institutionsadministratoren ved at klikke på krydset efter navnet (evt. alle) 

 
 
 

2) Rediger brugerrettigheder (børn, medarbejdere og forældre) 
a) Som udgangspunkt har alle gruppens medlemmer ret til alt. Du kan se gruppernes rettigheder i 

skemaet under ”TILFØJ RETTIGHEDER”: 
 

 
 
I dette skema har alle grupper alle rettigheder 
 
For at fjerne en gruppes rettigheder i fjernes fluebenet. Det anbefales at fjerne alle rettigheder 
fra børn som eksemplet herunder. 
 

 
 

b) Ændr rettigheder i henhold til jeres kommunikationsagenda 
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3) Tilføj eller fjern GRUPPESIDE 
a) Hvis en gruppe kun skal bruges til at sende beskeder og opslag til medlemmerne skal gruppesiden 

fjernes. Det gøres ved at fjerne fluebenet i ”Gruppen skal have egen side” 
 

 
 
Ignorer advarslen 
 

b) Skal gruppen have sin egen side med overblik, galleri og kalender, skal gruppesiden tilføjes. Sæt 
flueben i ” ”Gruppen skal have egen side” og tilføj OVERBLIK, GALLERI og KALENDER efter behov 
 

 
 
Skal medlemmerne i gruppen have adgang til Hjernen&Hjertet scroller du ned og sætter flueben i 
HJERNEN&HJERTET 
 

 
 
 

4) Tryk  
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Opsætning af grupper der oprettes i Aula 

Disse trin skal gennemføres for hver gruppe der skal sættes op 

Her sættes gruppen ”alle medarbejdere” op. 

 
1. Gå til : GRUPPER 

 
2. Klik på:  

 

 
 

3. Udfyld hver enkelt felt 
 

a. GRUPPENAVN:  
 
Alle medarbejdere 
 

b. GRUPPETYPE (Brug det der står) 
 

c. BESKRIVELSE 
 
Gruppe over alle medarbejdere på <Institutionsnavn> 
 

d. ADGANG TIL GRUPPEN 
 
Vælg om gruppen skal være: 
 

i. Gruppen er lukket (Medlemmer låst af admin) 
ii. Med ansøgning 

iii. Åben (alle kan melde sig ind og ud) 
 

e. SLUTDATO 
 
Overveje om der skal være en slutdato for gruppen 
 
Behold fluebenet hvis der ikke er en slutdato 
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4. TILFØJ BRUGERE 
 
I Aula kan man tilføje brugere fra grupper der allerede ligger i Aula. Det kan enten være alle 
medlemmer, eller kun børn, medarbejdere eller forældre. 
 
Herunder vises hvordan man laver en medarbejdergruppe med alle medarbejdere på 
institutionen. 
 
For at få alle medarbejdere ind vil vi bruge den grupper der allerede er ligger i Aula, nemlig ”Alle 
børn”. 

5.  
a. Fremsøg gruppen ”Alle børn” og klik på pilen th (rød markering) 

 

 
 
 

b. Vælg ”Alle børn. (medarbejdere) 
 

 
 
læg mærke til at der er kommet et gråt fejl (se herunder) Hvor du kan se at det er 
medarbejderne i ”Alle børn” der er brugere 
 

 
 

c. VÆLG GRUPPEREDAKTØRER 
 
Er det kun institutionsadministratoren der skal kunne lave ændringer skal feltet være 
tomt. 
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d. TILFØJ RETTIGHEDER 
 
Giv medarbejderne de rettigheder de skal have (her får de alle) 
 

 
 

e. Gruppeside 
 
Her vælger vi at oprette en gruppeside, for at medarbejderne har et overblik, galleri og 
kalender i gruppen. 
 

 
 
Her er alle moduler tilvalgt. 
 
Det er også muligt at tilføje Hjernen&Hjertet til gruppen ved at sætte flueben ved denne 
widget: 
 

 
 
 

f. Tryk  
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Trin 5: Tildele roller og rettigheder 
Opgaver 

• Tildele roller i Tabulex admin 
• Administrere rettigheder (Aula) 

Roller alle medarbejdere/ledere skal have 

• Brug grupper som distributionslister 
• Opret begivenheder kun i institutionens kalender 
• Opret kalendersamtaler 
• Se stamkortsoplysninger for alle på institutionen 
• Se navnebeskyttelse 
• Se kontaktoplysninger for alle på institutionen 

Vigtige roller der evt. skal tildeles flere end institutionsadministrator 

• Håndter anmeldelser og slet indhold 
o De personer der skal vurdere anmeldt indhold 

• Håndtere ressourcer på institutionen 
o Oprette ressourcer og håndtere rettigheder 

• Håndter supplerende stamdata og tilladelser 
o Oprette skemaer til stamdata og tilladelser 

• Håndter komme/gå 
o Konfigurere komme/gå og opsætte check-in tavler 

• Komme/gå planlægning 
o Anmode om ferieregistrering 
o Se statistik 

Se beskrivelser i Roller og rettigheder side 7   

Forudsætninger 

Dokumenter 

Administratorvejledning 
Roller og rettigheder 

  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Roller-og-rettigheder-i-Aula.pdf#page=7
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Roller-og-rettigheder-i-Aula.pdf
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Vejledning til administrer rettigheder for grupper i Aula 

Her tildeler vi rettigheder til den medarbejdergruppe vi oprettede i Trin 4 

 
1. Gå til grupper og fremsøg gruppen ”alle medarbejdere” og sæt flueben i cirklen th. 

 

 
 

2. Scroll op til toppen og klik på [Tildel Brugerrolle] 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tildel dem følgende brugerroller ved at sætte flueben i cirklen 
 

a. Brug grupper som distributionslister 
b. Opret begivenheder kun i institutionens kalender 
c. Opret kalendersamtaler 
d. Se stamkortsoplysninger for alle på institutionen 
e. Se navnebeskyttelse 
f. Se kontaktoplysninger for alle på institutionen 

 
Klik OK når du får denne bemærkning 
 

 
 
 
 
 

4. Kontroller at du har fået sat alle 6 brugerroller og tryk  
 

5. Herefter kan du se rollerne på selve grupperne 
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Vejledning til administrer rettigheder for enkeltpersoner i Aula 

Når man skal rette i enkeltpersoners rettigheder, gøres det ved at fremsøge selve brugeren. Herunder er 
der fremsøgt en som allerede er Institutionen administrator 

 
For at tildele brugeren rettigheder sætter du flueben i cirklen. Herefter får du mulighed for at tilføje og 
fjerne roller og rettigheder 

 
 

Proceduren er som ovenfor. 
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Trin 6: Opsætte Komme/Gå-modulet på institutionen 
Beskrivelse kommer når modul frigives – forventes 1/6 

Opgaver 

• Aktivere komme/gå Modul 

Forudsætninger 

• Afklaret moduler: 
o Afleveringstidspunkt 
o Bemærkning 
o På tur 
o Fritidsaktivtet 
o Sovetider 

• Aflaret hentetyper: 
o Hentes af 
o Send hjem 
o Selvebestemmer 
o Gå hjem med 

• Afdelinger: 

Dokumenter 

Administratorvejledning 
Komme/gå vejledning 

 

  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/KommeG%C3%A5.pdf
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Trin 7: Opsætte supplerende stamdata og tilladelser 
VIGTIGT: 

Da Aula PT ikke kan skelne mellem dagtilbud og skoler, er børn i daginstutioner det samme som 
indskolingselever 

Vi afventer at der bliver udviklet specifik rolle til daginstitutionsbørn. 

 

Opgaver 

• Oprette tilladelsesformularer (ja/nej) 
• Oprette Stamdataformularer (tekst, Ja/nej, telefonnr) institutionen har brug for at få svaret på 

Forudsætninger 

• Afklare hvilke tilladelser (ja/nej spørgsmål) institutionen har brug for at få svaret på 
• Afklare hvilke Stamdata (tekst, Ja/nej, telefonnr) institutionen har brug for at få svaret på 

Dokumenter 

Administratorvejledning 

 

Skabeloner 

Der er skabeloner for følgende, men man kan også oprette egne tilladelser og stamdata  

 
1. Supplerende stamdata standardliste 

a. Følger barnet vaccinationsprogrammet? 
b. Har barnet særlige kosthensyn? 
c. Har barnet særlige helbredsoplysninger? 
d. Gøres brug af særlige hjælpemidler? 
e. Haves pædagogisk ledsager? 
f. Læge: Tekstfelt 
g. Talte sprog: Tekstfelt 
h. Nationalitet: Tekstfelt 

2. Tilladelse standardliste 
a. Må barnet deltage i svømning? 
b. Må barnet deltage i fællesbadning? 
c. Må barnet køre med offentlige transportmidler - tog, bus og taxa? 
d. Må barnet køre i ladcykel? 
e. Må barnet køre i privat bil? 
f. Må barnet køre i lejet/privat bus? 
g. Må barnet deltage i forældrekørsel? 
h. Må barnet forlade skolens område? 
i. Må barnet færdes selv? 
j. Må barnet deltage i lejrture og ekskursioner? 
k. Må barnet medicineres? 

  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
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Vejledning brug af standardlisten 

 
1. Gå til : INDSTILLINGER -> SUPPLERENDE STAMDATA OG TILLADELSER 

 
2. Klik på  

 
3. Vælg om du vil oprette stamdata eller tilladelser 

 

 
 
 

4. Vælg fra listen ved at sætte flueben i cirklen th 
 

5. Tryk  
 

Opret supplerende egne stamdata og tilladelser 

1. Gå til : INDSTILLINGER -> SUPPLERENDE STAMDATA OG TILLADELSER 
 

2. Klik på  
 

3. Vælg om du vil oprette stamdata eller tilladelser 
 

 
 

4. Vælg                             Nederst tv. 
 

5. husk at trykke                        når du er færdig 
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Eksempel på supplerende stamdata 
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Eksempel på tilladelse oprettet til enkelt stue 

 
 

Der kommer en fejlmeddelelse når man vælger gruppen, som man bare skal klikke OK til 

  



26 

 

 

Trin 8: Tilknytte og oprette institutionens ressourcer 
Opgaver 

• Oprette institutionens ressourcer så de kan bookes i kalenderen 

Forudsætninger 

• Liste med ressourcer (kategori/ressource) man skal kunne booke ved hjælp af Aula 

Dokumenter 

Administratorvejledning 
 

Overblik  

 
 
 

  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
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Vejledning 

Ressourcer oprettes i kategorier. Kategorier kan f.eks. være: 

 
• Digitale enheder 
• Aktivitetskasser 

 

Heri kan der være specifikke ressourcer f.eks.  

 
• Digitale enheder 

o 2 kasser med iPads (3 stk) 
o Digitale mikroskoper 
o … 

• Aktivitetskasser 
o Bogkasse 
o Stikbold 
o … 

Oprettelse af kategori 

1. Gå til: INDSTILLINGER -> RESSOURCER 
 

2. Klik på  
 

3. Eks: Digitale enheder 
 

 
 

4. Klik  
 

  



28 

 

 

Oprettelse af Ressource 

Efter at kategorien er oprettet kan der nu tilføjes ressourcer: 

 
1. Klik på  

 

 
 

2. Udfyld skemaet 
 

 
 

3. Tryk 

 

Læg mærke til at ressourcer kan tilknyttes personer eller grupper. På den måde kan man sikre at det kun 
er nogle personer/grupper der kan låne dem.  
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Trin 9: Oprette fællespostkasser på institutionen 
Opgaver 

• Oprette fællespostkasser for institutionen 

Forudsætninger 

• Overvejelser om hvad der er grupper og hvad der er fællespostkasser 

• Liste med fællespostkasser der skal oprettes 

Dokumenter 

Administratorvejledning 
 

Hvad er en fællespostkasse – et eksempel 

For at sikre at alle medarbejdere på rød stue får beskeder fra forældrene er der oprettet en 
fællespostkasse som hedder ”Fælles rød stue” 

Alle medarbejdere der arbejder på rød stue, er sat som modtagere. 

Når der kommer en besked, kan de alle se og svare på beskederne. På den måde sikrer man, at 
informationer ikke mistes selvom en eller flere medarbejdere er syge. 

Hvis pædagogen svarer ser forældren at rød stue har set beskeden og handlet på den hvis det er 
nødvendigt. 

For yderligere uddybelse henvises til dokumentet: Notat - fællespostkasser i Aula 

https://eknet.esbjergkommune.dk/documents/76371 

 

 

Vejledning 

1. Gå til : INDSTILLINGER -> FÆLLESPOSTKASSER 
 

2. Klik på  
 

3. Giv postkassen et navn: 
 
F.eks: Fælles kaptajnerne 
 

4. Tilføj modtagere 
 
Modtagerne er medarbejderne i gruppen 
 

5. Tryk  

 

 
  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
https://eknet.esbjergkommune.dk/documents/76371
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