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Kommunens supportorganisation 

Hver kommune er selv ansvarlig for at yde Aula support til elever, forældre og medarbejdere 

på kommunens institutioner, både på dagtilbud og skoler. Derfor skal hver kommune have 

besluttet og implementeret deres egen supportorganisation lokalt på den enkelte institution.  

Artiklens indhold er derfor rettet mod projektlederen, daginstitutions-og skoleledere eller 

dem som måtte være ansvarlige for at etablere supportorganisationen i kommunen. Den skal 

sikre at jeres support-setup er klar inden Aula tages i brug.  

Med udgangspunkt i pilotkommunernes erfaringer har vi derfor opstillet en række spørgsmål, 

som alle kommuner bør gennemgå. De kan være med til at identificere eventuelle oversete 

huller i supportorganisationen ved at sikre, at relevante personer er klædt på til at varetage 

opgaven. 

Spørgsmål til jeres supportorganisation 

 
Er jeres supportorganisation robust og klar til at Aula tages i brug, eller skal den justeres og 

styrkes?  

 

Erfaringer fra pilotkommunerne viser, at det kræver en del overvejelser at komme frem til en 

supportorganisation, som fungerer i stor skala, som er fri for ”flaskehalse” og som er kendt i 

alle led. 

 

En af de vigtigste erfaringer er, at både elever, forældre og medarbejdere skal vide, hvor de 

kan finde den nødvendige hjælp. Her bør der særligt være fokus på forældrene, da pilotkom-

munernes erfaringer vidner om udfordringer med at nå ud til forældrene i supportorganiserin-

gen. Pilotkommunerne erfarer, at det både er svært at få forældrene til, at indmelde de fejl de 

møder, samt at medarbejderne på institutionerne har svært ved at besvare forældrenes 

spørgsmål.  
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Fejl, brugerfejl og ændringsønsker 

De supportberettigede brugere i kommunen har mulighed for at indberette fejl til Aulas sup-

port via Aulas fejlrapporteringsmodul. Aulas support modtager pt. en overvægt af fejlrappor-

ter, der bunder i forståelsesproblemer eller ændringsønsker. Det er derfor essentielt, at der 

inden for kommunen bliver tegnet en helt klar proces op for kvalitetssikring, så man undgår at 

bruge tid på at melde en masse unødige fejl ind. 

 

Helt overordnet er der to spor, som er vigtige at have med i etableringen af egen supportor-

ganisation:  

 

1. Fejl i Aula skal meldes ind til Netcompany af de supportberettigede. 

2. Kommunen skal selv håndtere spørgsmål omkring anvendelse og brugen af Aula. 

 

Det er altså vigtigt at kommunens supportorganisation både har taget hensyn til, hvordan fejl 

håndteres og gives videre til Netcompany samt at kommunen selv kan varetage support i for-

bindelse med spørgsmål omkring brug og anvendelse.  

 

Vær derfor opmærksom på følgende i forbindelse med indmelding af fejl: 

 

• Tekniske fejl: Supporten håndterer udelukkende tekniske fejl og behandler ikke øn-

sker til videreudvikling eller spørgsmål til anvendelse. Det er kun de supportberetti-

gede i kommunen, som kan indmelde fejl. 

• Ændringsønsker: Hvis der i kommunen er forslag til ændringer i Aula, skal projektle-

deren samle det ind på tværs af kommunens institutioner og sende det videre til 

KOMBIT. 

• Skema og widgets: Ved fejl på skema og widgets, skal I altid tage fat i jeres skema- el-

ler widgetleverandør. I kan følge med på følgende to status-sider: Widgetstatus og 

Skemastatus (Kun relevant for skoleområdet). 

• Fejl ved login: Der skal rettes henvendelse til STIL, hvis der er tale om Uni login. Hvis 

der er tale om fejl i forbindelse med Context Handler og Idp, skal kommunens IT-afde-

ling kontaktes. 

 

De supportberettigede bør læse dette dokument, som beskriver fejlrapporteringen nærmere. 

  

 

Hvad gør pilotkommunerne?  

Kommunerne er forskellige hvad angår størrelse, organisering, arbejdsgange mv. Alligevel kan 

det godt give værdi at få viden om, hvordan andre kommuner griber det an. Herunder får I et 

par eksempler på organisering af supportorganisationen i Frederiksberg og Gladsaxe kom-

mune samt forskellige opmærksomhedspunkter, som vi har samlet sammen fra de øvrige pi-

lotkommuner. Brug det gerne som inspiration i jeres kommune.  

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/widgets-i-aula/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/skemadata-i-aula/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Information-om-support.pdf
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Frederiksberg – ”Erfaringer er noget, vi deler med hinanden” 

På modellen herunder kan I se, hvordan Frederiksberg har valgt at bygge deres supportorgani-

sation op. Institutionsadministratorerne og de pædagogiske superbrugere står i første række 

(1. level), og skal supportere forældre, elever og andre medarbejdere. 

 

Frederiksberg har derudover udarbejdet en A4-side hvor de beskriver support-processen og 

angiver, hvem der er supportberettigede i kommunen.  

Supportsagerne i Frederiksberg håndteres og kategoriseres således: 
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Frederiksberg gør brug af et supportsystem til kommunale sup-

portsager (altså ændringer, udviklingsønsker eller spørgsmål til af-

klaring). Det er skolernes pædagogiske superbrugere og instituti-

onsadministratorer, som anvender denne platform. Den interne 

support rettet mod alle brugere på institutionen er op til den en-

kelte institution at organisere 

Frederiksberg skriver selv i deres kommunikation omkring sup-

port i Aula, at ”Erfaringer er noget vi deler med hinanden. Her anbe-

faler Frederiksberg også at institutionsadministratorer og pæda-

gogiske superbrugere løbende deler spørgsmål og svar samt gode 

løsninger til fælles gavn. 

 

Gladsaxe – ”Hvem kontakter jeg, hvis jeg har brug for hjælp?” 

Gladsaxe bruger ”TopDesk” til at registrere henvendelser og fejl. Det er et fejlsystem, som 

samler alle henvendelser fra brugerne, og giver det et Case-Id. På den måde, kan de bedre 

holde overblik over alle sagerne. Hvis medarbejderen eller forælderen skriver til aulasupport-

mailen havner den direkte i TopDesk, hvorfra den kommunale administrator svarer og vurde-

rer, om det er en brugerfejl eller en reel fejl. 

TopDesk giver mulighed for forskellig statistik, så de også kan få et overblik over, hvor mange 

henvendelser der er. 

Det kan desuden være en rigtig god idé at visualisere og hermed gøre det tydeligt, hvem man 

skal kontakte, hvis der er brug for hjælp til Aula. Postkortet herunder blev printet og givet til 

alle medarbejdere for at gøre dem helt skarpe på Gladsaxes supportorganisation. 
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Tips & tricks fra pilotkommunerne 

Her har vi samlet nogle af de gode idéer, pilotkommunerne har haft i forbindelse med deres 

egen supportorganisation. 

Opret et Office 365 dokument: For at sikre at spørgsmål fra forældre, elever og lærere bliver 

håndteret, kan I oprette et Office 365 dokument. Her har man som fx forældre skrive spørgs-

mål ind, men samtidigt også se, om andre forældre tidligere har haft spørgsmål af samme ka-

rakter. Det er en god idé at tilknytte superbrugere eller andre It-kyndige lærere til disse doku-

menter, som kan være med til at besvare spørgsmålene fra forældrene. Dokumentet vil også 

på sigt kunne fungere som vidensopsamling.  

Udnævn ’Piloter’ på skolerne: Piloter er ikke supportberettigede, men it-kyndige lærere der 

henvises til før eventuelle fejl og spørgsmål ender hos den supportberettigede. Det er heller 

ikke nødvendigvis superbrugere. Dette medvirker til, at de fejl og spørgsmål bliver kvalificeret 

og minimeret, så den supportberettigede, ikke bliver overbebyrdet. 

Morgenmøder for forældrene: Ugentlige morgenmøder giver mulighed for, at forældre kan 

stille spørgsmål direkte til superbrugere eller andre medarbejdere og derved afhjælpe potenti-

elle frustrationer overfor Aula.  

Opret en fællespostkasse: Opret en fællespostkasse som forældre og medarbejdere kan 

skrive ind til, hvis de har spørgsmål eller finder fejl i Aula. Fællespostkassen kan enten være 

inden for den enkelte institution, eller kan være på tværs af institutionerne i kommunen. Sørg 

for at tilføj de nødvendige supportberettigede eller superbrugere til at besvare spørgsmålene.  
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Opret en Aula gruppe til vidensdeling: Opret en gruppe på tværs af institutionerne i kommu-

nen til superbrugere og/eller supportberettigede, hvor de har mulighed for at diskutere fejl og 

anvendelsesspørgsmål. 

Fejlrapporter - få nok information første gang:  Erfaringen siger, at fejlrapportering kan blive 

tung, fordi den supportberettigede bruger oftest mangler detaljer fra brugerne omkring fejlen. 

Derfor er det vigtigt at informere medarbejderne om, at der er brug for så mange detaljer som 

muligt. Informationen skal måske gennem flere led, så sørg for at have helt konkrete detaljer. 

Konsekvensen ved ikke at få nok information i første omgang er, at de supportberettigede 

skal bruge unødig tid på at få fat i de nødvendige informationer efterfølgende. Hvilke infor-

mationer en fejlrapport skal indeholde, kan I læse om her. 

Sørg for at supportorganisationen kan skaleres op: De fleste pilotkommuner er på nuvæ-

rende tidspunkt kun på Aula med enkelte institutioner i kommunen, og har derfor ikke afprø-

vet deres support-setup i fuld skala. Flere af pilotkommunerne har her været opmærksomme 

på, at de er nødsaget til at lave nogle ændringer i deres nuværende supportorganisation, for 

at det kan fungere på tværs af alle institutioner i kommunen. Det er især afgørende, at der 

ikke skabes flaskehalse.  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Information-om-support.pdf

