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Release 2.1 
 

Dette dokument indeholder information vedrørende opdateringen af Aula i forbindelse med Release 2.1. 
Opdateringen af Release 2.1 fandt sted lørdag d. 19/12-2020 mellem kl. 02.00 – 09.00.  

Bemærk: I forbindelse med Release 2.1 skal beskeder reindexeres. Mens dette gøres, er der nogle beskedtråde, der 
ikke er søgbare. Reindexeringen vil være færdig i løbet af lørdag d. 19/12-2020.  

• App’en vil være tilgængelig i Google Play store efter releasen. Der kan dog gå nogle dage før den opdaterede 
version af appen er tilgængelig i Apple App store.   

 
Kommende opdateringer til uddannelsesmiljø  

• Uddannelsesmiljøet opdateres med funktionalitet fra Release 2.1 i løbet af mandag d. 21/12-2020. 
Uddannelsesmiljøet vil derfor være utilgængeligt i løbet af dagen, og vil igen kunne tilgås mandag aften.   
 

Denne mail indeholder:  

1. Beskrivelse af ny funktionalitet tilføjet i Release 2.1 

2. Nye materialer på aulainfo.dk 

3. Liste over fejlrettelser ifm. Release 2.1 

4. Liste over fejlrettelser som flyttes til en af de kommende releases 
 

Nyttige links 

• 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. 

• Forældre FAQ: Se de oftest stillede spørgsmål omkring Aula målrettet forældre, som kan være relevante ift. 
de spørgsmål I møder i supporten. 

  

https://aulainfo.dk/
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/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/
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1 Ny funktionalitet tilføjet 
Nedenfor kan du læse om den funktionalitet, der bliver tilføjet ifm. lørdagens opdatering. Afsnittet omfatter både ny 
funktionalitet samt opdateringer til allerede eksisterende funktionaliteter.  

Nyt: Kalendersynkronisering  

• Samlet overblik over alle aftaler: Det er nu muligt at synkronisere din Aula-kalender med en ekstern 
kalender. Der er tale om en envejssynkronisering, så det er muligt at se éns Aula-begivenheder i en anden 
kalender, fx Outlook. Som medarbejder eller forældre kan man selv vælge, hvilke af Aulas 
begivenhedstyper, der skal synkroniseres, så man har ét, samlet overblik over alle sine aftaler. Før det er 
muligt at oprette en kalendersynkronisering, skal man først give samtykke til, at Aula må overføre 
begivenheder til en ekstern kalender. Samtykket kan til enhver tid redigeres.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Opsæt kalendersynkronisering i Aula: Når man som medarbejder opretter en kalendersynkronisering, 
dannes to links pr. valgt institution, der skal benyttes til at opsætte synkroniseringen i den eksterne 
kalender. Begge links skal benyttes for at få det bedste overblik. Det ene link er til en årskalender, der 
overfører alle valgte begivenheder syv dage fra dags dato og ét år frem. Årskalenderen opdateres én gang i 
døgnet (eller så ofte som den eksterne kalender tillader). Det andet link er en ugekalender, der overfører 
alle valgte begivenheder fra dags dato og syv dage frem. Ugekalenderen opdateres med ændringer hvert 
femte minut (eller så ofte som den eksterne kalender tillader).  

Som forældre er det kun muligt at vælge årskalenderen, der opdateres én gang i døgnet (eller så ofte som 
den eksterne kalender tillader). For forældre dannes ét link pr. barn.  

• Hvad kan man se i den eksterne kalender? Når begivenheder opdateres i Aula, opdateres de også i den 
eksterne kalender. Det er ikke muligt at besvare invitationer til Aula-begivenheder i den eksterne kalender. 
I den eksterne kalender kan man se Aula-begivenhedens navn, dato og tid, evt. gentagelse, opretteren af 
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begivenheden, sted, tilknyttede ressourcer, brugere inviteret til begivenheden og hvad de har svaret, samt 
beskrivelsen til begivenheden.  

• Kommunal administrator kan slå synkronisering til og fra: Muligheden for kalendersynkronisering er som 
udgangspunkt slået til, men det er muligt for den kommunale administrator at slå den fra, hvis ikke det 
ønskes i kommunen.  

Læs mere om kalendersynkronisering i Brugervejledningen afsnit 4.2.10 og Administratorvejledningen 
afsnit 6.12 

 

Opdateringer til Komme/Gå:  

• Bedre overblik i aktivitetslisten: I stedet for ’Aktivitetsliste’, kommer der i medarbejdernes Komme/Gå-
dashboard til at stå ’I dag’, så det fremgår tydeligere, at der er tale om dagens overblik. 

  

 

 

 

 

Aktivitetslisten har også fået nyt design, så den giver bedre overblik for medarbejdere. Det nye design 
benytter farvemarkering til at indikere barnets status, som på billedet nedenfor:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

• Rediger status på ét eller flere børn: Det er også blevet nemmere at redigere status for ét eller flere børn 
via aktivitetslisten, så man f.eks. kan registrere flere sovetider eller tjekke flere børn ind på én gang.  

Når man klikker på et barns række i aktivitetslisten på medarbejderdashboardet, åbnes et vindue med 
barnets billede, navn, hovedgruppe og status. Er barnet ikke tjekket ind, er det muligt at tjekke ind. Er 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
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barnet tjekket ind, er det muligt at tjekke det ud. Fysiske placeringer er tilgængelige som ikoner, der kan 
vælges.  

Under overskriften ’Ude af huset’, er det muligt at vælge ikonerne ’På tur’ eller ’Til fritidsaktivitet’. Barnets 
hentetype er synlig, og det er muligt at redigere hentetype og hentetid.  

Det er derudover muligt at vælge at markere barnet ’Syg’ eller ’Ferie/fri’. Klikkes på ’Ferie/fri’ er det muligt 
at angive en til- og fra-dato for ferien. 

• Ikke til stede dækker over ’Ikke kommet’ og ’Gået’: Det er også lavet en ændring til barnets status. For 
eksempel dækker ”ikke tilstede” nu over henholdsvis ”ikke kommet” og ”gået”. Det er derudover muligt at 
filtrere på flere statusser på én gang for at få et hurtigt overblik over f.eks. hvilke børn, der er til stede og 
ude af huset. 

• Filtrer og sorter i aktivitetslisten: For at gøre det mere overskueligt, fremgår det enkelte barn nu også kun 
én gang i aktivitetslisten. Barnets næste aktivitet vil fremgå, og aktiviteterne kan foldes ud, hvis man vil se 
alle barnets aktiviteter i løbet af dagen, f.eks. sovetider og hentetid. 

Det er også muligt at filtrere på mere end én gruppe ad gangen i aktivitetslisten. Når medarbejdere filtrerer 
på afdeling og/eller gruppe i aktivitetslisten, gemmes valget på brugerens enhed, også selvom brugeren 
lukker vinduet ned eller logger ud af Aula. Filtreringen gemmes kun på den enkelte enhed, så det er muligt 
at have forskellige filtreringer gemt på forskellige enheder.  

Sortering i aktivitetslisten er også blevet forbedret. Aktivitetslisten kan sorteres kronologisk, alfabetisk eller 
efter status. Kronologisk sortering vises efter starttidspunkt på næste aktivitet, alfabetisk sortering vises 
efter fornavn og statussortering sorterer statusser alfabetisk. 

Læs mere om aktivitetslisten i Komme/Gå i Brugervejledningen afsnit 5.1.1. 

• Flere muligheder i ferieanmodninger: Når man udsender en ferieanmodning, kan man nu vælge at 
forældrene skal angive komme- og hentetider på de dage, barnet kommer i institutionen. 

 

 

 

Ferieanmodninger kan også sendes ud til én eller flere grupper frem for hele institutionen. De grupper, der 
i opsætningen af Komme/Gå-modulet er valgt som gruppefiltre, er de grupper, der kan vælges mellem. 
Ellers er det muligt at vælge mellem hovedgrupperne. Er der kun én hovedgruppe på institutionen er det 
ikke muligt at vælge. 

Det er muligt for medarbejdere at skrive en tekst til forældre på 400 karakterer til forælder, når de opretter 
en ferieanmodning.  

 

 

 

 

 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf


       

© 2020 Netcompany  5

   

 

• Send påmindelse til forældre 

Når medarbejdere tilgår den udsendte ferieanmodning, er det muligt at se den/de valgte 
afdelinger/grupper og tekst til forældre, hvis der er skrevet én.  

Det er muligt at se hvem og hvor mange børn, der kommer, ikke kommer og mangler svar i 
ferieanmodningen. Der kan også redigeres i ferieanmodningens deadline. Ændres deadline, vil de forældre, 
der endnu ikke har svaret blive notificeret. 

Fra den oprettede ferieanmodning kan man sende en påmindelse til de forældre, der endnu ikke har 
svaret. Klikker man på ’Besked’ ledes man over i beskedmodulet, hvor de forældre, der endnu ikke har 
svaret vil være præ-udfyldt som modtagere. Det er muligt at ændre i modtagerne, samt at ændre hvilken 
postkasse, der sendes fra. 

  

 

Når forældre besvarer en ferieanmodning, kan de udover komme/gå-tider, angive at barnet kommer/ikke 
kommer for enkelte dage eller en hel uge ad gangen. Det er kun muligt at angive komme/gå-tider, hvis 
medarbejderen har bedt om dette.  

Registreret ferie kan ses i ’Tider’ i forældredashboardet. Dette gælder både ferie registreret gennem en 
ferieanmodning og gennem fanen ’Fravær’.  

Læs mere om ferieanmodninger i Brugervejledningen afsnit 4.3. 

• Eksporter Komme/Gå-data: Fra administrationsmodulet er det muligt at eksportere Komme/Gå-data. 
Dette giver mulighed for at planlægge og følge op på børns tilstedeværelse på institutionen. Denne data 
kan benyttes til rapportering på f.eks. hente-/bringe-mønstre eller smittesporing ifm. COVID-19. 
Dataudtrækket inkluderer dato, navn, Uni-login, hovedgruppe, forventede og faktiske komme-/gå-tider 
samt ferie og sygdom. Man kan eksportere data for flere børn eller kun et enkelt barn, hvis det ønskes, 
ligesom det er muligt at anonymisere data. Det er muligt at eksportere data både frem og tilbage i tiden, 
dog kun fra den dag funktionen releases. Dvs. det altså ikke er muligt at eksportere data fra før d. 19/12-
2020.  

Læs mere om eksport af Komme/Gå-data i Administratorvejledningen afsnit 7.3.5. 

 

Opdateringer til søgning i beskedmodulet:  

• Forbedringer til søgning i beskeder: Når man søger på beskeder – både i beskedmodulet og i global 
søgning – får man kun ét søgeresultat pr. beskedtråd, selvom søgeordet matcher flere beskeder i tråden. 
Søgeresultaterne sorteres efter dato med den senest afsendte besked først. Dette gør søgning i beskeder 
mere overskuelig og gør at brugeren bliver præsenteret for de relevante søgeresultater.  

• Kombinér søgning, filtrering og sortering: Det er muligt at kombinere søgning, filtrering og sortering i 
beskedmodulet. Vælger man en filtrering i beskedmodulet, fx ’Markeret med stjerne’, og derefter angiver 
et søgeord i søgefunktionen, fx ’mødereferat’, vil søgeresultatet vise de beskeder, der er stjernemarkerede 
og som indeholder ordet ’mødereferat’ inden for den valgte filtrering. På samme måde vil søgningen på et 
bestemt ord være aktivt, hvis man efterfølgende aktiverer en filtrering eller sortering i beskedmodulet. 

Læs mere om søgning i beskeder i Brugervejledningen afsnit 4.4.6 og 4.4.7. 

 

Genaktivering af institutionsprofiler:  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf
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• Genskabelse af data, hvis deaktiveret brugerprofil genaktiveres inden 7 dage: Hvis en brugers tilknytning 
til en institution fjernes i det brugeradministrative system, vil Aula deaktivere brugerens institutionsprofil i 
Aula. Dermed mister brugeren helt eller delvist adgang til de data, der hører til denne institution.  

Genaktivering af institutionsprofilen kan dog ske, hvis brugeren igen tilknyttes institutionen inden for 7 
dage. Processen er automatisk og sørger for, at brugeren igen får adgang til al den data i Aula, som var 
tilknyttet institutionsprofilen inden deaktiveringen. Dette indebærer fx medlemskab i grupper og indholdet 
heri.  

Læs mere om genaktivering af brugerprofiler i Administratorvejledningen afsnit 3.8. 

 

1.1 Andre forbedringer  
• Samtykker tilpasses dagtilbud: Når forældre og værger på dagtilbud logger ind første gang, skal de ikke 

længere give samtykke til visning af kontaktoplysninger og deling af portrætbilleder på årgang/SFO-niveau, 
da der ikke er årgange/SFO på dagtilbud, og det derfor ikke er relevant for forældre at svare på. Er der tale 
om en institution, der kun består af én hovedgruppe, skal forældre og værger kun svare på samtykker til 
deling på institutions-niveau, da portrætbilleder og kontaktoplysninger i så fald kun kan deles med hele 
institutionen eller ingen på institutionen.  

• Context handler: Navnet Context handler ændres til Fælleskommunal Adgangsstyring alle steder i 
løsningen.  

• Link til tilgængelighedserklæring: Det er muligt at tilgå Aulas tilgængelighedserklæring fra login-siden. 
Klikker man på ’Tilgængelighedserklæring’ ledes man ind på Aulas tilgængelighedserklæring på 
Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside (https://www.was.digst.dk/aula-dk)  

1.2 Serviceanmodninger 
• Sammenlægning/opsplitning af institutioner (OBS: Funktionen releases først i januar 2021):  

Gennem servicekataloget er det muligt at sammenlægge eller opsplitte institutioner i Aula, uden at 
brugerne mister adgang til deres data, efter institutionerne er blevet sammenlagt eller opsplittet.  

Sammenlægning af institutioner: Med denne serviceanmodning kan kommunen få sammenlagt to eller 
flere institutioner til én i Aula.  

Opsplitning af institutioner: Med denne serviceanmodning kan kommunen få opsplittet én institution til to 
eller flere institutioner i Aula.  

Informationerne der skal gives i forbindelse med serviceanmodningerne er: 

o Eksisterende institutionsnumre, nyt institutionsnummer, startdato og slutdato.  

Det skal derudover bekræftes, inden slutdatoen, at data er klar til at blive overført.  

Læs mere om, hvilke oplysninger der skal gives i forbindelse med serviceanmodningen, og hvilke regler der 
er gældende for overførsel af data i Administratorvejledningen afsnit 13.2.18. 

  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
https://www.was.digst.dk/aula-dk
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
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2 Nye materialer på aulainfo.dk 
Aulainfo.dk bliver løbende opdateret med vejledninger om opdateret og ny funktionalitet. Nedenfor finder du en 
oversigt over de nye eller opdaterede materialer, som du finder på siden.  

Nye eller opdaterede materialer på aulainfo.dk: 

Dokumenter 

• Brugervejledningen og administratorvejledningen er opdateret. De indeholder nye afsnit og beskrivelser af 
den opdaterede funktionalitet i Release 2.1.  

• Følgende trin-for-trin guides til forældre er blevet opdateret:  

o App – Opret opslag 

o App – Opret album  

o App – Rediger kontaktoplysninger 

o Browser – Første gang du logger ind  

o Angiv hentetider  

• Følgende nye trin-for-trin guides til forældre er lagt op:  

o App – Tilmelding til forældresamtale  

o Indmeld ferie  

Videoer:  

• Følgende video, der giver en introduktion til de nye funktionaliteter i forbindelse med Release 2.1, er lagt op:  

o Releasevideo 2.1 

  

https://aulainfo.dk/
https://aulainfo.dk/
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Administratorvejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Opret-opslag-app.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Opret-album-app.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Kontakoplysninger-app.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-trin-for-tringuide-Login-for%C3%A6ldre.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Komme-g%C3%A5-app.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/App-Tilmeld-foraeldresamtale.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Trin-for-Trin-Foraeldre-Indmeld-ferie.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Releasevideo-2.1.mp4
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3 Fejlrettelser ifm. Release 2.1 
Dette kapitel beskriver de sager og indmeldte fejl, der er løst i releasen. 

Sags ID Beskrivelse af fejl 

Administration 

KMTAULA-34081 Brugere får ikke rollen institutionsadministrator, når de tildeles rollen gennem en gruppe.  

KMTAULA-34077 
KMTAULA-34381 Brugere får fejl, når de prøver at gemme dashboardopsætning.  

Beskeder 

KMTAULA-30719 Bruger oplever ikke at kunne se historiske beskedtråde i appen efter skift af institution. 

KMTAULA-34983 Ved skift mellem flere forskellige kladder, vises vedhæftninger ikke korrekt.  

KMTAULA-32641 Forkert angivelse af titel / børn i parentes efter medarbejdere/forældre, når barn foldes ud 
som modtager i beskedmodulet.  

KMTAULA-34371 
KMTAULA-35077 Brugere oplever, at beskedmodulet er langsomt.  

Grupper 

KMTAULA-31974 Administrator kan se Galleri-fane i tværgående gruppe, selvom der ikke er Galleri.  

Infotavle 

KMTAULA-32704 Brugere oplever, at gallerivisning på infotavle går i stå 

Kalender 

KMTAULA-34212 Ikke muligt at oprette samtale via iPad, når visningen er vandret.  

KMTAULA-33900 Bruger oplever ikke at kunne svare på begivenhed fra mobilbrowser.  

KMTAULA-30721 Redigerer man tiden på en begivenhed og prøver at gemme, mens drop-down menuen med 
tidspunkter stadig er åben, gemmes den nye, valgte tid ikke.  

KMTAULA-28629 Udstregning af aflyste begivenheder er forskellig afhængig af, hvilket device bruger logger på 
med.  

KMTAULA-30579 
KMTAULA-27534 
KMTAULA-31447 

Gentagende begivenheder, der går ind over Sommer/Vintertid, viser det forkerte tidspunkt.  

KMTAULA-30478 
KMTAULA-31436 Brugere oplever, at kalendermodulet er langsomt.  

Komme/gå 

KMTAULA-32431 Bruger kan ikke se registreret hentetid i ugeoversigten.  

KMTAULA-34030 
KMTAULA-35029 

Bruger oplever, at når denne vil registrere tider på en bestemt dato i mobilbrowser, åbnes et 
vindue med en anden dato end den, der blev klikket på.  

KMTAULA-33697 Forskel på afhentningstider på mobil og tjek ind skærm.  

KMTAULA-32309 Fysisk placering vises med forkert ikon på app.  

KMTAULA-31081 
KMTAULA-34379 

Brugere oplever at kunne fortsætte med at scrolle i aktivitetslisten, som bare starter forfra 
med alle børnene.  

Login 
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KMTAULA-29384 
Bruger, der har forsøgt at steppe up med forkert profil, får advarsel om, at de ikke kan steppe 
up, også når de efterfølgende stepper up med den rigtige profil. 

Notifikationer 

KMTAULA-31648 
KMTAULA-31930 
KMTAULA-31384 

Brugere får notifikationer om anmeldt indhold fra andre institutioner, end dem, de har valgt i 
administrationsmodulet.  

Opslag 

KMTAULA-29009 
Bruger med rollen ”brug grupper som distributionslister” har mulighed for at kommentere på 
opslag, denne har lavet i grupper, denne ikke er medlem af.  

KMTAULA-32127 
Redigeres i, hvilke grupper, der skal modtage opslag, står modtager ikke som fx ’4A 
(Medarbejdere)’, men i stedet ’Medarbejdere – 15 medlemmer’.  

Profil 

KMTAULA-33043 
KMTAULA-33696 
KMTAULA-33895 

Brugere oplever ikke at kunne opdatere telefonnumer, hvis dette nummer først er blevet slettet 
gennem Unisync 

Stamkort 

KMTAULA-33856 Print af stamkortoplysninger i Chrome og Firefox bliver ikke formateret korrekt 

Andet 

KMTAULA-34966 
KMTAULA-34073 
KMTAULA-34200 

Der vises forkert profilbillede af bruger ved siden af besked på app. 

KMTAULA-33861 
KMTAULA-33862 

Bruger oplever ikke at se teksten ”Der er ingen fødselsdage inden for den næste uge”, når denne 
klikker på fanen ’Fødselsdage’.  

KMTAULA-29065 
Bruger tilknyttet mange institutioner, kan ikke se dem alle i vindue og har ikke mulighed for at 
scrolle.  

KMTAULA-32707 
KMTAULA-34242 

Profiltyper står ikke på dansk i skabeloner i Supplerende stamdata.  

 

 

4 Fejlrettelser som flyttes til en af de kommende 
releases 
Enkelte fejlrettelser kan rykkes til senere releases. Det sker typisk, hvis de ikke er klar og gennemtestet endnu, og der 
derfor er en risiko ved at implementere disse. Nedenstående fejl vil ikke blive rettet i forbindelse med Release 2.1: 

• Institutionsadministratorer kan opleve at få notifikationer om anmeldelser i tværgående grupper, som de 
ikke kan tilgå, da disse kun kan håndteres af den kommunale administrator.  
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