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Information om opdatering af Aula til release 2.5 – for forældre 

 

Kære forældre i Aula 

Lørdag 27. august 2022 bliver Aula opdateret med en række forbedringer og nye funktionalitet. 

På grund af opdateringen vil der ikke være adgang fra fredag d. 26. august kl. 22.00 til lørdag d. 27. 
august kl. 09.00. 

  

Nedenfor kan du læse om, hvad ændringerne består i. 

 
Indhold 

1. Oversigt over ændringer 

2. Gennemgang af ændringer 

3. Oversigt over ændringer til brugervejledningen 

 

Aula bliver opdateret ca. tre gange om året med ny funktionalitet eller forbedringer af eksisterende 
funktionalitet. Indholdet af opdateringerne af Aula bliver besluttet ud fra data for tilfredsheden 
med de enkelte moduler af Aula, og andre data indhentet fx gennem test og workshops. Blandt de 
væsentligste ændringer for forældre i denne release er, at man fremover vil kunne zoome på 
billeder på appen. 

Desuden er der en række mindre forbedringer, der har det til fælles at de skal forbedre 
brugeroplevelsen for forældre og elever. Blandt andet vil man nu med alfabetisk navigation på 
komme/-gå-tavler hurtigere og nemmere kunne finde et specifikt barn.  Desuden er der lavet 
forbedringer i komme-/gå-modulet i forbindelse med oprettelse og ændringer af ugentlige 
gentagelser.  
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1 Oversigt over ændringer 
Nedenfor kan du se en oversigt over de ændringer, der bliver tilføjet i forbindelse med fm. 
Lørdagens opdateringen den 27. august 2022. 

Samtykker 

En større ændring i denne opdatering er fjernelsen af samtykker til medier.  

Som forældre eller ældre elev vil du fremover stadig skulle angive, om du giver samtykke til at dine 
kontaktoplysninger gemmes og deles. Derimod vil du ikke længere skulle give samtykke til, at fotos 
og andre medier bliver gemt og delt i Aula. Det gælder både portrætfotos, billeder i galleriet samt 
videoer og lydfiler. 

Baggrunden for ændringerne er, at Datatilsynet har vurderet, at det er væsentligt for institutioners 
virke at kunne gemme og bruge fotos, og at man derfor ikke behøver at bede om samtykke. 
Desuden viser erfaringerne fra de første år med Aula, at det har været meget svært for både 
medarbejdere og forældre at gennemskue og bruge samtykkereglerne. De hidtidige regler har 
derfor givet anledning til misforståelser. 

Ændringerne gælder kun fremadrettet. Det vil sige, at hvis man tidligere ikke har givet samtykke til 
at billeder af sit barn bliver vist i Aula, vil billeder af barnet, der er uploadet i Aula inden den 27. 
august 2022, fortsat ikke være synlige i Aula. 

For at sikre, at billeder ikke vises for brugere, som ikke tidligere har kunne se dem, vil 
portrætbilleder i gamle opslag, beskeder og begivenheder blive fjernet. Brugere, som er tagget på 
portrætbillederne, vil stadig kunne finde de gamle billeder i deres galleri, men billederne vil ikke 
længere blive vist ud for opslag, beskeder og begivenheder, der blev lagt op før den 27. august 
2022. Der sker ingen ændringer for billeder, der tidligere er blevet kategoriseret som 
situationsbilleder, og som dermed ikke er blevet tagget. 

Hvis du ønsker at få fjernet et billede fra Aula skal du anmelde billedet i Aula eller kontakte din 
institution. Du kan læse mere om hvad ændringerne i samtykker består i nedenfor. 

 

Galleri 

 Det er nu muligt at sortere og filtrere i galleriet (læs mere i afsnit 2) 
 Det er nu muligt at zoome på billeder på appen 

Opslag 

 Det er nu muligt at filtrere på ulæste opslag på appen 

Komme/gå 

 Der er tilføjet alfabetisk navigation på komme/gå tavler (læs mere i afsnit 2) 
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 Forbedringer til tider i komme/gå i forbindelse med oprettelse og ændring af ugentlige 
gentagelser. 

  

Kalender 

 Status på begivenhed, der kræver svar, fremgår nu på selve begivenheden i kalenderen (læs 
mere i afsnit 2). 

 

 2 Gennemgang af ændringer 
I det følgende vil udvalgte ændringer blive gennemgået. Flere detaljer om ændringerne kan findes 
i Aula brugervejledning.  

Status på begivenhed, der kræver svar, fremgår på selve begivenheden i 
kalenderen. 
I kalenderen kan du nu se status på begivenheder, der kræver svar, direkte på begivenheden i 
kalenderen. Det gør, at du nemmere kan se, hvilke begivenheder du manglerat svare på. 

 

Begivenheder, hvor du har svaret, at du deltager, vil fremgå med en ensfarvet markering i venstre 
side af begivenheden. En begivenhed, som du enten ikke har besvaret endnu eller har besvaret 
med ”måske”, vil fremgå med en stribet markering i venstre side af begivenheden. 
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Tilføjet alfabetisk navigation på komme/gå tavler 
Der er nu tilføjet en alfabetisk sortering på komme/gå skærme. Alle børn vil være angivet under 
det afsnit, der svarer til forbogstavet i deres navn. 

 

Forbedringer til tider i komme/gå i forbindelse med oprettelse og 
ændring af ugentlige gentagelser 
En oprettelse af gentagelser under komme/gå-tider vil fremover enten ændre eller fjerne 
eksisterende gentagelser, alt efter hvordan de to skabeloner overlapper.  

Hvis du fx tidligere har oprettet en ugentlig gentagelse frem til slutningen af året, og nu i de 
kommende fire uger, har behov for at afhente anderledes, vil en oprettelse af en skabelon for de 
kommende fire uger bevirke en ændring i den eksisterende skabelon, så den flyttes fire uger frem. 
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Denne ændring bør medvirke til, at det generelt er nemmere at ændre i dine komme/gå tider 
fremadrettet og gennemskue hvilke tider der er gældende samt udfylde for flere uger ad gangen. 

 

Filtrer og sorter på albums i galleriet 
Det er nu blevet muligt at filtrere og sortere på albums i galleriet. Det er endvidere muligt at filtrere 
på de albums du selv har oprettet og at sortere på oprettelsestidspunktet. 

 

 


