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Orientering fra Aula kommunestyregruppemøde  
 

 

Den kommunale styregruppe for Aula afholdt møde den 31. august 2022. 

Deltagere: 

• Kommuner: Odsherred, Odense, København, Billund, Lejre, Aarhus og Viborg 

• KL 

• KOMBIT 

Netværksmøder 

Styregruppen blev orienteret om de netop afholdte netværksmøder. 

Brugertilfredshedsundersøgelse 

I september vil næste omgang af brugertilfredshedsundersøgelserne blive gennemført. 
Foreløbigt har seks kommuner sagt ja til at deltage, men KOMBIT forventer at finde 
flere inden gennemførelsen. 

Widgetleverandørmøde i juni 

I juni blev der gennemført møde med 30 repræsentanter fra widgetleverandører og 
Netcompany. På dagsordenen var blandt andet NSIS og en drøftelse af ønsker og 
behov fra leverandører til Aula. På baggrund af resultaterne af mødet går KOMBIT nu i 
gang at udforme forslag til den videre strategi, som senere vil blive drøftet med 
faggruppe og styregruppe.  

Status på release 2.5 

Styregruppen blev orienteret om status på den seneste release. I forbindelse med 
releasen opstod nogle enkelte problemer, som nu er løst. Desuden har et nyt design til 
Komme/gå-funktionen mødt kritik fra brugerne, og dette vil derfor blive ændret indenfor 
en uge. 

En opdatering hos STIL har medført, at man ikke længere kan logge på med Unilogin 
på app’en. KOMBIT og KL er i dialog med STIL omkring denne problematik. 

Godkendelse af indhold til release 2.6 

Styregruppen drøftede indholdet af release 2.6, og godkendte, at der lægges yderligere 
stretch-goals i release 2.6. 
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Meddelelsesbog og Chromebooks 

KL orienterede om status på meddelelsesbog og den igangværende sag om 
cromebooks. 
 

Google Analytics på Aula-hjemmesider 

Styregruppen drøftede brugen af Google Analytics på de ca. 2.800 Aula-hjemmesider. 
Brugen af Google Analytics kan ikke styres centralt i kommunerne. 

Styregruppen var enig i at fjerne muligheden for at bruge Google Analytics på Aula-
hjemmesider. 

Proces omkring datasikkerhed 

Aula-projektet har igangsat en analyse af sikkerheden på Aula med henblik på at sikre, 
at Netcompany har fokus på implementering af mitigerende tiltag, opfølgning på nye 
retningslinjer og afdækning af eventuelle yderligere tiltag. 

Projektet samarbejder og erfaringsudveksler med andre KOMBIT-projekter. 

Aula data i FLIS 

Louise Dalby, projektleder på KOMBITs projekt FLIS, præsenterede FLIS og de nye 
muligheder med fx at se komme/gå-data på institutionsniveau. 

Status på arkivering  

Rigsarkivet undersøger fortsat forskellige scenarier. Forhåbentlig kommer der en 
beslutning i år. Der er allokeret midler til arkivering i Aula-projektet, og KOMBIT 
forventer, at det vil være relativt nemt at arkivere 90% af alle dokumenter.  
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