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Orientering fra Aula kommunestyregruppemøde  
 

 

Den kommunale styregruppe for Aula afholdt møde den 24. maj 2022. 

Deltagere: 

• Kommuner: Odsherred, København, Billund og Svendborg 

• KL 

• KOMBIT 

Brugertilfredshed & dialog med Skolelederforeningen  

I samarbejde med Skolelederforeningen gennemførte Aula i april en 

brugertilfredshedsundersøgelse blandt skoleledere 

Selvom der er tale om en lille stigning i tilfredsheden på 0.3, ligger skolelederne med en 

samlet brugertilfredshed på 2,6 på en skala fra et til fem, fortsat markant lavere end de 

fleste andre brugergrupper. 

Baggrunden for den lave score skønnes blandt andet at være at Skolelederne bruger 

Aula anderledes og har andre behov end de fleste andre brugergrupper.  

Resultaterne fra undersøgelsen bliver brugt i arbejdet med videreudvikling, og 

majoriteten af de ændringer, der kom i release 2.4 i april og kommer i release 2.5 til 

august, er målrettet ledere og medarbejdere. 

Styregruppen drøftede på mødet, hvilke muligheder der er for løfte skoleledernes 

tilfredshed med Aula. Herunder blev der talt om muligheder for udsendelse af 

information til skoleledere fx i forbindelse med opdateringer og forbedringer af Aula. 

Opdateringer af Aula 

Styregruppen blev orienteret om status for release 2.4, der kom i april og release 2.5 

der kommer til august.  

Det blev besluttet at NSIS skal understøttes og vil blive en del af release 2.6. Der 

udover var enighed om at det fortsat er brugertilfredsheden, der skal vægtes højest i 

forhold til prioriteringen af indhold til release 2.6.  

Orientering om dialog med Datatilsynet og arbejdet med 
revisionserklæringer 

Styregruppen blev orienteret om den igangværende dialog med Datatilsynet om 

problematikkerne omkring brugen af AWS og regler om tredjelandsoverførsler. 

Desuden blev styregruppen orienteret om udfærdigelsen af revisionserklæringer. 
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WCAG  

Digitaliseringsstyrelsen udtog tidligere på året Aulas mobilapplikation på iOS til en 

dybdeborende test med henblik på tilsyn af overholdelse af webtilgængelighedsloven. 

Resultatet blev en samlet score på 460 (ud af 500 mulige), og i forhold til de 11 

løsninger, der har gennemgået en dybdeborende monitorering, er Aula den, der har 

klaret sig bedst. Netcompany skal nu rette de fejl, der blev fundet i forbindelse med 

testen.  

Økonomi - dagtilbud (O)  

KOMBIT forventer inden sommerferien at udsende regninger for kommunernes brug af 

Unilogin på dagtilbudsområdet. Forud for udsendelsen skal KL orientere kommunerne 

om regningerne.  

 


