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Orientering fra Aula kommunestyregruppemøde den 23. august 2021 

 

Deltagere: 

• KL 
• KOMBIT 
• Kommuner: Odsherred, København, Svendborg, Aarhus, Billund 

 

Den kommunale styregruppe for Aula afholdt møde den 23. august 2021. 
 
Status på samarbejde med Netcompany og arbejdet med kommende releases 
Styregruppen blev orienteret om arbejdet med at få den nye samarbejdsorganisation på 
plads med Netcompany og om arbejdet med at få opmandet de teams der arbejder på 
projektet. Generelt er der gode takter og ikke mindst oplever både KOMBIT og 
kommunerne en væsentlig forbedring i supporten. 
 
Status for udviklingen af release 2.3 som kommer til november blev gennemgået. 
Desuden blev styregruppen præsenteret for planerne for prioriteringsprocessen i 
forbindelse med release 2.4. Det endelige forslag til hvad der skal med i 2.4 vil blive 
præsenteret for styregruppen inden udgangen af september.   
 
Brugertilfredshedsundersøgelser 
Resultaterne af de brugertilfredshedsundersøgelser der blev gennemført i juli blev 
præsenteret for styregruppen. Der var tilfredshed med resultaterne for forældrene, men 
enighed om at der skal arbejdes på at få løftet tilfredsheden blandt medarbejdere. 
 
Økonomi 
Projektets økonomi blev gennemgået.  
 
Produktstrategi & skydeskiver 
Produktstrategien blev godkendt af styregruppen og kan dermed offentliggøres. 
KOMBIT gennemgik kort arbejdet med de såkaldte skydeskiver. Der udestår dog stadig 
noget arbejde i samarbejde med faggruppen. Når dette er gennemført, skal 
skydeskiverne godkendes i styregruppen.  
 
Webinarer 
Styregruppen afholder fem webinarer de kommende uger, hvor der vil blive givet en 
status, og de vil fortælle om planer for projektet. Dagsordenen blev gennemgået. 
 
Interessenter 
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Aulas projektgruppe har afholdt nogle gode møder med Skolelederforeningen, hvor vi 
har talt om projektets fremdrift og drøftet, hvordan vi kan samarbejde om at få øget 
brugertilfredsheden med Aula på skolerne.  
 
Der skal laves en plan for årets dialog med andre interessenter. 
 
 
Databehandleraftale 
Styregruppen blev orienteret om arbejdet med de nye databehandleraftaler og om at 
databehandlerhandleraftalerne skal fornyes. 
 
Sundhedspersonale og teknisk-administrativt personale i Aula 
Styregruppen godkendte at følgende gruppe, som allerede er i Aula, også formelt kan 
godkendes til at bruge Aula: 

• grupper tilknyttet kommunale institutioner med hjemmel i folkeskoleloven, 
ungdomsskoleloven og dagtilbudsloven. Dette omfatter sundhedspersonale 
under sundhedsloven som fx sundhedsplejersker og skoletandlæger mv. samt 
teknisk-administrativt personale mv. 

 
It-leverandørers betaling for opkobling til Aula 
I forbindelse med overvejelser omkring økonomien i Aula blev KOMBIT bedt om at 
undersøge muligheden for at afkræve betaling af fra it-leverandører. På mødet blev det 
besluttet ikke for nuværende at begynde at opkræve betaling. 
 


