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Kære medarbejder i Aula 

 
Lørdag 27. november 2021 bliver Aula opdateret. Opdateringen vil indeholde forbedringer af Komme/Gå-
modulet, af beskeder og af kalenderen.  

I dette dokument kan du læse, hvilke ændringer der sker. 
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Forbedringer til Komme/Gå 
Ugeoverblik: I dit Komme/Gå-modul tilføjes fanen ’Ugeoverblik’.  
 

I ugeoverblikket, som vist i Figur 1 nedenfor, kan du nu få et overblik over børnenes komme- og gåtider for en 
uge ad gangen. 
Det er både muligt for dig at gå frem og tilbage i tiden. Går du tilbage til en tidligere dato, kan du se, hvor 
mange børn, der var på institutionen på de dage, du har valgt. Går du frem i tiden kan du se, hvor mange børn, 
der forventes at komme på institutionen ud fra det, forældre har meldt ind af komme- og gåtider samt ferie.  

Du kan også se en detaljeret visning for hele dagen, hvis du klikker på den enkelte dag, som vist i Figur 2 
nedenfor. Her kan du se antal børn, der er kommet – eller forventes, hvis du kigger på en fremtidig dato – og 
hvor mange, der har ferie/fri og er syge på den valgte dag. Derudover kan du se antal børn fordelt på hele 
dagen i tidsintervaller af 30 minutter. Dette giver dig et overblik over fordelingen af børn på en dag, fx til brug 
for allokering af medarbejdere.  

Figur 1: Ugeoverblik for medarbejdere i Komme/Gå 
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Figur 2: Visning af børn på institutionen i løbet af en dag 

Som vist i Figur 3 nedenfor, kan du i ugeoverblikket se faktiske komme- og gåtider (1) samt ferie/fri (2) og 
sygdom (3), når du kigger tilbage i tiden.  
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På samme måde kan du, som vist i Figur 4 nedenfor, se forventet ferie/fri (1) og komme-, gåtider (2) når du 
kigger frem i tiden.   

Du kan klikke på det enkelte barn og redigere i fx komme- og gåtider, ferie/fri, hentetider og dagens 
bemærkning, som vist i Figur 5 nedenfor.  

Figur 3: Visning af komme-, gåtider, sygdom og ferie/fri i ugeoverblikket tilbage i tiden 

Figur 4: Visning af ferie/fri og komme-, gåtider frem i tiden 
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Du kan læse mere om ugeoverblikket i Komme/Gå-modulet i Brugervejledningen afsnit 4.9.1.  

 

Ferieanmodninger rykkes fra Kalender til Komme/Gå-modulet 
I dit Komme/Gå-modul kommer nu en fane, som hedder ’Ferieanmodninger’. Herfra kan du oprette nye 
ferieanmodninger og se et overblik over eksisterende ferieanmodninger. Ferieanmodninger flyttes altså fra 
Kalender-modulet til Komme/Gå-modulet, og du kan se alle oprettede ferieanmodninger på institutionen, 
uanset om det er dig, der har oprettet dem eller ej.  
 
I fanen ferieanmodninger kan du se titlen på ferieanmodningen, hvilke grupper ferieanmodningen er sendt til, 
samt ferieperiode og deadline for svar, som vist i Figur 6 nedenfor.  

Figur 5: Visning og mulighed for redigering på enkelt barn 

Figur 6: Fanen ferieanmodninger hos medarbejdere 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf
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Klikker du på den enkelte ferieanmodning, kan du se hvor mange og hvilke børn der kommer og ikke kommer i 
institutionen i den valgte ferieperiode, samt hvilke børn og forældre, der mangler at svare på anmodningen.  
Allerede oprettede ferieanmodninger vil stadig fremgå og kunne slettes og redigeres i din kalender.   
 

Besvar ferieanmodninger på vegne af forældre 
Du har som medarbejder nu mulighed for at besvare ferieanmodninger på vegne af forældre. For at udfylde 
en ferieanmodning, klikker du på barnets navn i anmodningen. Herefter åbner et vindue, hvor du kan udfylde 
om barnet kommer eller ikke kommer, hvilke tidspunkter barnet kommer (hvis dette er tilvalgt i 
ferieanmodningen), og bemærkninger, som vist i Figur 7 nedenfor. Du kan både udfylde en anmodning på 
vegne af forældre, hvis de ikke har svaret på den, og hvis de har svaret, men har bedt dig om at ændre svaret. 

 

Figur 7: Udfyld ferieanmodning på vegne af forældre 

Du kan redigere i og svare på ferieanmodninger både før og efter deadline for svar – dette kan dog kun gøres 
på browser. Muligheden for at udfylde ferieanmodninger på vegne af forældre på appen kommer i release 2.4. 
i april 2022. 
Læs mere i Brugervejledningen afsnit 4.9.2.4.  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf
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Ferieanmodninger opdateres, når afdelinger opdateres 
Hvis du har oprettet en ferieanmodning til din gruppe, fx Rød Stue, og der kommer et nyt barn ind på Rød 
Stue, får forældrene til det nye barn nu automatisk ferieanmodningen. Det er altså ikke nødvendigt, at du 
sender en ny ferieanmodning, når der kommer nye børn ind på Rød Stue.  
 
Hvis et barn skifter fx fra Rød Stue til Grøn Stue vil barnet blive fjernet fra Rød Stues ferieanmodninger. 
Notifikationen om ferieanmodningen fra Rød Stue, der er sendt barnets forældre, vil også 
forsvinde. Hvis forældrene allerede har besvaret ferieanmodningen, vil den registrerede ferie dog ikke 
blive fjernet, men fremgå som almindeligt indmeldt ferie, så dine kollegaer på Grøn Stue kan se denne ferie. 
Læs mere om dette i Brugervejledningen afsnit 4.9.2.5.  

 

Mulighed for at opsætte komme- og gåtider og dagens bemærkning 
Er du administrator eller har rettigheden ’Håndter Komme/Gå’ kan du nu i opsætningen af Komme/Gå vælge, 
at hentetider og dagens bemærkning er ’Vist og redigerbar’.  
Læs mere om opsætning af Komme/Gå i Administratorvejledningen afsnit 7.3.2.  
 

Forbedringer til Beskeder 

Marker beskeder som læst/ulæst 
Du kan nu markere beskeder som læst/ulæst i din indbakke. Dette gør du ved at markere en besked og klikke 
på konvolutikonet, eller ved at sætte flueben i flere beskedtråde og klikke på konvolutikonet, som vist i Figur 
8 nedenfor. På en browser kan du ligeledes holde musen over en besked og klikke på konvolutikonet.  

 
Du ændrer kun beskeden til læst/ulæst for dig selv og ikke for andre deltagere i beskedtråden – funktionen er 
der altså kun for dit eget overbliks skyld.  
Læs mere om dette i Brugervejledningen afsnit 4.3.4.  

 

Systembeskeder foldes sammen 
Systembeskeder, der er ens, foldes nu sammen i beskedmodulet. Hvis fx. tre brugere forlader en beskedtråd, 
vil der kun være én besked om, at de tre brugere har forladt tråden, i stedet for de nuværende tre beskeder.  

Figur 8: Marker beskeder som læst/ulæst 

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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Forbedringer til Kalender 

Har du flere end tre heldagsbegivenheder på en dag, vises kun de to første i kalenderen 
For at skabe bedre overblik for dig vises kun de to første heldagsbegivenheder automatisk i kalenderen, når 
du har mere end tre heldagsbegivenheder på samme dag. Ønsker du at se de resterende begivenheder, klikker 
du på ’+[antal] flere’, som vist i Figur 9 nedenfor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om dette i Brugervejledningen afsnit 4.2.8. 

 

Andre ændringer 

SkoleIntra-arkiv-roller fjernes 
Rollerne ’SkoleIntra arkiv administrator’ og ’Tilgå SkoleIntra arkivet’ fjernes fra Aula.  

 

Medarbejderes adresser er ikke længere synlige 
Din adresse som medarbejder har hidtil været synlig for dig selv - den fjernes nu helt fra Aula.  
 
 
 

Næste release 
Næste opdatering af Aula vil ske i april 2022. Her forventes der at ske ændringer af Beskeder, Komme/gå, 

Sikker Fildeling og Kalender. Du kan læse mere om de forventede ændringer på Aulainfo.dk. 

Figur 9: Visning af mere end 3 heldagsbegivenheder i Kalender 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Brugervejledning-R0.9.pdf
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/status-paa-nye-funktionaliteter/

