
 
 

1 
 

Information om opdatering af Aula til release 2.5 – for medarbejdere 

 

 

Kære medarbejder i Aula 

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

På grund af opdateringen vil der ikke være adgang til Aula 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. 

 
Dette dokument indeholder:  

1. Oversigt over ændringer 

2. Gennemgang af udvalgte ændringer 

3. Oversigt over ændringer til brugervejledningen 

 
Nyttige links 

• Brugervejledningen er opdateret med beskrivelse af den nyeste funktionalitet.  

• Funktionalitet i Aula: Find information om Aulas funktionalitet og svar på spørgsmål ifm. 
brugen af Aula.  

• Kommende funktionalitet. På denne side kan du danne dig et overblik over, hvilken 
funktionalitet både kommende og allerede gennemførte releases indeholder. Siden bliver 
løbende opdateret.  

• Medarbejder FAQ: Se de oftest stillede spørgsmål omkring Aula målrettet medarbejdere. 

• Information vedrørende ændringer til samtykker: Læs specifikt om ændringerne til 
samtykker og se svarene på de oftest stillede spørgsmål til emnet. 

 

 

Baggrunden for opdateringen  

Aula bliver ca. tre gange om året opdateret med nye funktionalitet og tilpasninger til eksisterende 
funktionalitet. Indholdet af opdateringerne bliver besluttet af Aulas kommunale styregruppe på 
baggrund af blandt andet data om brugernes tilfredshed med de enkelte funktioner i Aula. Desuden 
benytter Aula sig blandt andet af prototypetest og dagbogsstudier for at få kendskab til brugernes 
ønsker og behov.  

Data fra målinger, studier, test og workshops, bliver koblet med indkomne ændringsønsker, og 
præsenteret for Aulas faggruppe, der består af folk fra skoler og dagtilbud. Faggruppen prioriterer 
forslagene, hvorefter indholdet bliver sendt til godkendelse i Aulas kommunale styregruppe. Når 
indholdet af en release er godkendt, går arbejdet i gang med at udvikle funktionerne. Det sker i et 
samspil mellem brugere og udviklere og med brug af fx brugerworkshops og -tests. 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/status-paa-nye-funktionaliteter/
https://aulainfo.dk/information-til-medarbejdere/medarbejder-faq-2/
https://aulainfo.dk/information-til-medarbejdere/aendringer-til-samtykker-i-aula-2/
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I denne opdatering til release 2.5 er der ikke specifikt fokus på enkelte moduler af Aula. I stedet 
indeholder opdateringen mindre forbedringer mange forskellige steder i løsningen. Fælles for stort 
set alle disse forbedringer er, at de er prioriteret, fordi de forbedrer brugeroplevelsen.   

Eksempler på ændringer, der skal forbedre brugernes oplevelse af Aula er: 

- Planlæg tidsbegrænsede opslag: Mange Aula-brugere har brugt beskedfunktionen, hvor det 
kunne give en bedre brugeroplevelse at benytte sig af opslag.  Det har blandt skyldes en 
oplevelse af, at opslag bliver ”hængende for længe”. Derfor er det nu muligt at planlægge 
opslag, så de bliver lagt op eller fjernet på bestemte tidspunkter. 

- Notifikationer ved vikardækning: Tidligere har vikarer selv skulle tjekke kalenderen for at se 
om vedkommende var blevet tildelt en vikartime, hvilket har besværliggjort arbejdsdagen. 
Fremover vil vikaren kunne modtage en notifikation og derved få besked automatisk. 

- Status på begivenhed der kræver svar, fremgår på selve begivenheden i kalenderen: Mange 
brugere har givet udtryk for, at det var svært at få et overblik i Aulas kalender. Derfor bliver 
kalenderens visuelle udtryk nu ændret, så man hurtigere kan se, om der er begivenheder 
man ikke har svaret på.  

- Nye beskeder indlæses automatisk for Aula på web: Tidligere har det været nødvendigt at 
klikke på et andet modul for at opdatere beskederne i Aula. Dette har anledning til 
frustration, hvis man har arbejdet meget i systemet. Fremover opdateres nye beskeder 
automatisk.  
 
 

1 Oversigt over ændringer 
Nedenfor kan du se en oversigt over de ændringer, der bliver tilføjet i forbindelse med opdateringen 
til release 2.5. 

Samtykker 

En større ændring i denne opdatering er fjernelsen af samtykker til medier. Fjernelsen af samtykker 
for medier betyder, at der ikke længere differentieres mellem portræt- og situationsbilleder, og at 
forældre ikke længere skal tage stilling til, om de giver samtykke til brugen af billeder og andre 
medier i Aula.  

Det vil dog fortsat være muligt at tagge billeder, og dette vil i høj grad kunne give værdi for 
forældre, da de derved nemt vil kunne finde billeder af deres børn under ”Medier af dig og dine 
børn”. Desuden vil tagging gøre det nemmere at finde relevante billeder, hvis en person ønsker at 
benytte sig af retten til at blive glemt. 

Beskeder 

• ”Send enkeltvist” er nu erstattet af ”BCC” (læs mere i afsnit 2) 
• Nye beskeder indlæses automatisk for Aula på web (læs mere i afsnit 2) 
• Det er nu muligt at sende beskeder til sig selv. 
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Kalender 

• Kalendere, man har valgt under ”Åbn kalender” bliver ikke længere nulstillet, når man 
navigerer væk fra kalendermodulet 

• Man kan nu få notifikationer ved vikardækning (læs mere i afsnit 2) 
• Status på begivenhed, der kræver svar, fremgår fremover på selve begivenheden i 

kalenderen (læs mere i afsnit 2) 
• Ved oprettelse af begivenheder bliver alle ledige lokaler og ressourcer vist, når søgefeltet 

aktiveres. 

Galleri 

• Institutionelle administratorer kan nu slette albums, der er oprettet af andre 
• Medarbejdere kan få tildelt rettighed på sin institution, til at kunne slette albums oprettet af 

andre. 
• Det er nu muligt at sortere og filtrere i galleriet 
• Det er nu muligt at dele albums med tværgående grupper 
• Det er nu muligt at zoome på billeder på appen 

Opslag 

• Man kan nu planlægge tidsbegrænsede opslag (læs mere i afsnit 2) 
• Det er nu kun medarbejdere, der kan anmelde opslag oprettet af medarbejdere 
• Det er nu muligt at filtrere på ulæste opslag på appen 

Profil 

• Medarbejdere kan ændre profilbilledet på børn 
• Medarbejdere kan ændre deres primære institution (kun på web) (læs mere i afsnit 2) 

Komme/gå 

• Medarbejdere kan nu redigere ankomsttid og dagens bemærkning 
• Alfabetisk navigation på komme/gå tavler er blevet tilføjet (læs mere i afsnit 2) 

Øvrige ændringer 

• Tværgående grupper kan være åbne eller med ansøgning. Ved ansøgning kan brugeren  selv 
ansøge om medlemskab 

• Det er nu muligt at konfigurere kalenderen på infotavler til at vise institutionens kalender 
• Valget i institutionsfilteret afgør nu, hvilken institution der som udgangspunkt er valgt, når 

man opretter nyt indhold. 
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 2 Gennemgang af ændringer 
I det følgende vil udvalgte ændringer blive gennemgået. Hvis du ønsker at se yderligere detaljer, kan 
du finde dem i brugervejledningen.  

Send enkeltvist” er erstattet af ”BCC 
Ved oprettelse af en ny besked er funktionen ”Send beskeder enkeltvist” nu erstattet med ”BCC”.  

BCC gør det muligt at sende beskeder til flere, uden at de øvrige modtagere kan se, hvem der ellers 
har modtaget beskeden. Det er også muligt at kombinere direkte modtagere og BCC-modtagerne.  I 
dette tilfælde vil de direkte modtagere blive medlem af en fælles tråd kun for dem, og BCC-
modtagerne vil modtage en direkte besked. 

 

 

Du kan læse mere om brugen af BCC i brugervejledningens afsnit 4.3.2 under ”Send beskeder med 
BCC”. 

Nye beskeder indlæses automatisk for Aula på web 
Inden opdateringen skulle du fx skifte modul eller foretage en ny søgning i beskeder, før nye 
beskeder blev indlæst. Efter opdateringen vil der automatisk blive hentet nye beskeder og samtaler, 
når du er inde i beskedmodulet. 
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Notifikationer ved vikardækning. 
Hvis du bliver tilknyttet som vikar på en skemabrik, vil du fremadrettet modtage en notifikation om 
det. Notifikationen er som udgangspunkt slået til, men kan slås fra under dine notifikations-
indstillinger ved at fravælge ”Vikardækninger” under ”Kalender”. 

 

Du kan læse mere om vikarnotifikationer i  brugervejledningens afsnit 6.9 om vikardækning. 

Status på begivenhed, der kræver svar, fremgår nu 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 mangler at svare på. 
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Begivenheder, hvor du har svaret, at du deltager, vil fremgå med en ensfarvet markering i venstre 
side af begivenheden. En begivenhed, hvor du har enten ikke har svaret endnu eller har svaret 
”måske”, vil fremgå med en stribet markering i venstre side af begivenheden. 

Du kan læse mere om besvarelse af invitationer i brugervejledningens afsnit 4.2.9.  

Planlæg tidsbegrænsede opslag 
Når du opretter et opslag, har du nu mulighed for at vælge en periode, hvor opslaget skal vises. 

Ved at angive ”Synlig fra” vil opslaget først blive publiceret for modtagerne fra det pågældende 
tidspunkt. Indtil det er publiceret, vil opslaget kun være synligt for dig, når du vælger filteret ”Mine 
opslag”.  

 

Opslaget vil kun være synligt, indtil tidspunktet angivet i ”Synlig til”, hvorefter det automatisk vil 
blive fjernet for alle modtagere. 

Du kan læse mere om planlægning af opslag i brugervejledningens afsnit 4.1.3. 

Ny 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 af deres navn. 
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Medarbejdere kan ændre deres primære institution (kun på web) 
Du har nu mulighed for at ændre, hvilken institution der er angivet som din primære institution. 
Primær institution har fx betydning for, hvilken afsenderprofil der som udgangspunkt er valgt, når 
du skal skrive en ny besked.  

Det er kun muligt at foretage ændringen på web-versionen af Aula, og ændringen skal foretages 
under ”Kontaktinformationer” under ”Min profil”.  
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3 Ændringer til brugervejledningen 
I forbindelse med opdateringen til release 2.5 er følgende ændret i brugervejledningen. 
Ændringsoversigten kan også ses i versionshistorikken i brugervejledningen.  

• Tilføjet afsnit 4.2.1 punkt 8 og opdateret billede af lokalebooking. 
• Tilføjet afsnit 4.5.3: Sortering og filtrering i albums. 
• Tilføjet afsnit 4.1.3: Publicering af opslag. 
• Tilføjet afsnit 6.9 omkring vikardækning og tilføjet reference til afsnittet i afsnit 4.2.12. 
• Tilføjet til afsnit 4.2.9: Visuel indikator på svar i kalenderen. 
• Ændret afsnit 3.3: Institutionsfilterets betydning af gruppevælgeren i kontaktmodulet. Har 

fjernet beskrivelse forkert beskrivelse af sikre filer i samme ombæring. 
• Tilføjet til afsnit 4.1.4: Filtrering af ulæste opslag på app. 
• Tilføjet til afsnit 4.3.2 og 8.4.2: Fjern kommentar i afsnit 8.4.2 og tilføj under 4.3.2, at OTP 

fremgår under gruppen forældre.  
• Tilføjet til afsnit 4.3.2: Send enkeltvis er erstattet med BCC. 
• Tilføjet til afsnit 4.5.7: Sletning af albums der ikke er oprettet af en selv. 
• Tilføjet til afsnit 4.5.9: Hvornår album er delt med bruger 
• Tilføjet til afsnit 4.9.1: Mulighed for ændring af bringetid og dagens bemærkning. 
• Tilføjet til afsnit 5.1.3: Kun medarbejdere kan anmelde opslag fra medarbejdere. 
• Tilføjet til afsnit 5.3: Ændring af primær institutionsprofil. 
• Tilføjet til afsnit 5.4: Medarbejdere kan ændre profilbillede på børn. 
• Ændret i afsnit 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.9 (Galleri generelt), afsnit 5.3 omkring samtykke og 

profilbillede, afsnit 7 omkring samtykker ved skift af institution, afsnit 4.7 omkring typer af 
samtykker. Generelt er referencer til portræt og situationsbilleder fjernet. 
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