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Orientering fra Aula kommunestyregruppemøde  
 

 

Den kommunale styregruppe for Aula afholdt møde den 3. marts 2022. 

Deltagere: 

 Kommuner: Odense, København og Svendborg 

 KL 

 KOMBIT 

Brugertilfredshedsundersøgelsen 

Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen fra januar blev præsenteret. 
Deltagerne i undersøgelsen er forældre og medarbejdere i skole og dagtilbud. 

Undersøgelsen viser at tilfredsheden blandt medarbejdere i dagtilbud er steget relativt 
markant siden sidste undersøgelse, som blev gennemført før sommerferien 2021. 
Tilfredsheden blandt forældre har været stabil, mens tilfredsheden blandt medarbejdere 
i skolerne – især lærere og skoleledere – fortsat er meget lav.  

Resultaterne bruges blandt andet til prioritering af videreudvikling, og styregruppen 
konstaterede med tilfredshed, at der er sket en stigning i tilfredsheden med de moduler, 
der var omfattet af releasen i november. 

Målet er, at tilfredsheden skal nå op på 3,5 for alle roller. 

Releases  

Udvikling af release 2.4 er afsluttet og test er i fuld gang. Der er ingen ændringer til det 
forventede releasetidspunkt, som er 2. april 2022. 

I release 2.5, som forventes til august, indgår flere moduler og områder end tidligere. 
Faggruppen har prioriteret mellem en lang række forslag, men det er forhåbningen, at 
det også bliver muligt at medtage en del af de ændringer, som ikke fik 1. prioritet. 

Ved drøftelsen af release 2.5 blev der perspektiveret i forhold til tilfredshedsmålingen. 
Styregruppen blev informeret om faggruppens fravalg og prioriteringer på områder som 
fx Kalender og Søgning, der er to moduler, hvor tilfredsheden er relativt lav.  

Styregruppen godkendte de anbefalede ændringer til release 2.5. 

Samtykker 

Der er et behov for at få forenklet håndteringen af samtykker i Aula. Styregruppen 
besluttede, at en ny løsning vedr. samtykker skal indarbejdes i release 2.5, der 
forventes til august.  
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Medfar / medmor problematik i Aula 

Aula understøtter allerede, at børn kan have flere mødre / fædre, men kan kun vise de 
data, man modtager fra de systemer, der føder data ind i Aula. 

Det er den enkelte kommune, der beslutter, hvad der skal vises i Aula, og er ansvarlig 
for at holde de administrative systemer opdateret.  

Hvis der er behov for at udvide eksisterende roller, skal det tages op via BPI 
arkitekturen. 

Status på nyt evaluerings- og bedømmelsessystem (tidl. meddelelsesbog)  

KL informerede om de nyeste tiltag og status på det kommende evaluerings- og 
bedømmelsessystem. 

It-understøttelsen af det nye system er fortsat under overvejelse, men flere 
læringsplatforme er ved at udvikle understøttelse af systemet, og der er stærk fokus på, 
at GDPR og sikkerhed overholdes.  

Økonomi  

Punktet udgik på grund af tidsnød. 

Henvendelser fra offentlige myndigheder  

KOMBIT orienterede om de forskellige typer henvendelser, projektet modtager og 
besvarelsen af disse, som i visse tilfælde omfatter kommunerne. 

Siden seneste møde har Aula blandt andet modtaget henvendelse fra 
Erhvervsstyrelsen, Datatilsynet og Ligebehandlingsnævnet samt arbejdet med 
revisionserklæringer og NSIS.  

 

 


