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Faktureringsgrundlaget for Aula 

Grundlaget for faktureringen for Aula er, som beskrevet i kommunens tilslutningsaftale, en 
fordelingsnøgle baseret på et udtræk af antallet af elever i Undervisningsministeriets 
uddannelsesstatistik for grundskolen. Denne kan ses her: 
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1577.aspx    

Prisen pr. elev kan, som beskrevet i tilslutningsaftalen, variere afhængigt af det samlede elevtal på 
landsplan. Da antallet af elever er faldet, er prisen pr. elev i 2020 kr. 77,00 mod kr. 76,00 i 2019. 

Faktureringen skal, jvf tilslutningsaftalen for Aula, ske på baggrund af de tal, der offentliggøres i 
september måned året før det kalenderår, der faktureres for. I det første år med Aula (nov-dec. 
2019) blev der derfor faktureret ud fra de elevtal, der var registreret for 2017/2018 og offentliggjort i 
september 2018. Faktureringen for første halvår 2020 er tilsvarende baseret på de senest 
tilgængelige tal. Det vil sige dem, der i september 2019 er offentliggjort for skoleåret 2018/2019.  

Udtrækket er foretaget 7. februar 2020, og er begrænset til elever i de kommunale institutionstyper, 
der kan anvende Aula. For hele landet fordeler antallet sig således:  

Institutionstype antal elever 
Folkeskoler 536.297 
Specialskoler for børn 9.510 
Kommunale ungdomsskoler 3.712 
Kommunale internationale skoler 413 
Kommunale Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder 404 
Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov 102 
I alt 550.438 

 

Adgang til udspecificering af faktura 

Af den enkelte kommunes faktura fremgår det samlede antal elever i kommunen. På denne side 
kan man se den konkrete fordeling på de enkelte institutioner i kommunen.  

Fejl i fakturering for november-december 2019  

I forbindelse med faktureringen for november-december 2019 blev nogle kommuner ved en fejl 
faktureret for elever fra institutioner af typen “Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder”, som 
ikke var kommunale og derfor ikke har adgang til at bruge Aula. Fejlen beløb sig til ca. 30.000 kr. 
og den skyldtes, at den grundliggende statistik ikke skelner mellem private og kommunale 
institutioner af lige præcis denne type. De ramte kommuner vil modtage en kreditnota, sammen 
med den aktuelle faktura. Fejlen er selvfølgelig også rettet i den aktuelle faktura og fremover. 

  

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1577.aspx
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/2020-AULA-data-til-fakturering.xlsx


 
 
 

 

Mulige årsager til forskelle i elevtal i faktureringen og det I ser her og nu i virkeligheden  

Vi har modtaget henvendelser fra kommuner, der ikke helt kunne genkende de elevtal, der blev 
faktureret ud fra i 2019. Det kan skyldes:  

1. En kommune kan af forskellige årsager have valgt endnu ikke at implementere Aula i en 
given institution, som alligevel indgår i beregningsgrundlaget. Da elevtallet er en fælles 
fordelingsnøgle, er der ikke mulighed for at undlade betaling for de elever, der er tilskrevet 
den pågældende institution, med mindre der selvfølgelig er tale om en egentlig fejl i 
opgørelsen, eksempelvis hvis en institution ikke er kommunal.  

2. En institution, der er nedlagt efter september 2019 vil indgå i beregningen for 2020, men vil 
være ude af beregningen året efter. Omvendt vil institutioner, der først er startet efter 
september 2019, først vil tælle med fra 2021. 

3. Statistikken angiver et beregnet antal fuldtidselever i hele det forudgående skoleår baseret 
på skolernes egne indberetninger til STIL. Dette kan derfor godt afvige fra det 
øjebliksbillede, man sidder med i det nuværende skoleår. 

Opgørelsen på www.aulainfo.dk kan hjælpe kommunen med at tjekke den lokale fordeling af 
betalingen, og kan muligvis også henlede opmærksomheden på enkelte institutioner, der kan, 
men endnu ikke har taget Aula i anvendelse. 

Hvis der er spørgsmål til faktureringen eller institutioner, der endnu ikke er kommet på Aula, 
kan man skrive til aula@kombit.dk. 
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