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Information om opdatering af Aula til release 2.6 – for forældre 

 

Kære forældre i Aula 

Fredag d. 2. december 2022 bliver Aula opdateret med en række forbedringer og nye funktionalitet. 

På grund af opdateringen vil der ikke være adgang til Aula fra fredag 2. december kl. 22.00 til lørdag 
3. december kl. 10.00. 

Når Aula åbner lørdag, kan der være beskeder, man ikke kan søge frem via Aulas søgefunktion. I 
løbet af weekenden vil dette komme til at fungere normalt igen.  

  

Nedenfor kan du læse om, hvad ændringerne i opdateringen består i. 

 

Baggrunden for opdateringen til release 2.6 

Aula bliver opdateret ca. tre gange om året med ny funktionalitet eller forbedringer af eksisterende 
funktionalitet. Indholdet af opdateringerne af Aula bliver besluttet af den kommunale styregruppe på 
baggrund af anbefalinger fra Aulas faggruppe, som bygger på flere parametre, herunder tilfredsheden 
med de enkelte moduler af Aula, modulernes strategiske prioritering og pris. Designet og 
implementeringen af funktionerne bygger på data indhentet fx gennem test og workshops. Du kan 
læse mere om prioriteringer af ændringer på aulainfo.dk her.  

God læsning  

Aula-teamet i KOMBIT og Netcompany 

  

https://aulainfo.dk/om-aula/aulas-prioriteringsmodel/
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Oversigt over ændringer 
Nedenfor kan du se en oversigt over de væsentligste ændringer i forbindelse med. Aula-
opdateringen den 2. - 3. december 2022. 

Beskeder 
• Forbedret visning af ulæste beskeder på appen: Designet for visning af ulæste beskeder på 

appen er blevet forbedret, så det fremover bliver nemmere at identificere ulæste beskeder. 

• Forbedret udstilling af deltagere: Fremover vil det fremgå, hvor mange deltagere der er i en 
samtale i beskedoversigten samtidig med, at det kun er navnet på opretteren af samtalen 
som fremgår – eksempelvis ”Hanne Hansen (Lærer – Møllevangskolen) + 20”. Derudover vil 
et udsnit af den seneste besked i en samtale fremgå sammen med fornavnet på den person, 
som sendte den seneste besked eksempelvis ”Hanne: I dag har vi været på legeplads med 
Oskar, Liv…” 

 

• Redigering og sletning af beskeder: Det bliver fremover muligt at redigere og slette en 
afsendt besked i Aula, så beskeden hverken er synlig for afsenderen eller modtagerne af 
beskeden. Slettede og redigerede beskeder vil dog altid kunne fremsøges af kommunens 
administrator.  

 

• Indhold af beskeder i e-mail notifikationer fjernes: Indholdet af beskeder fjernes fra alle e-
mailnotifikationer. Det betyder, at brugerne der har slået e-mail notifikationer til, fremover 
udelukkende bliver informeret om, at de har modtaget en ny besked i Aula, men skal logge 
ind for at læse beskeden.  

  
Galleri 
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• Konvertering af video i Aula: Videoer, der uploades til Aula vil fremover blive konverteret til 
et standardformat. Dette skal sikre, at videoer i Aula afspilles mere flydende ved at mindske 
buffertid og at videoerne altid kan afspilles på tværs af enheder. 

• Bedre visning af medier i albums: Fremover vil der blive vist 12 medier ad gangen fremfor 
10, når man tilgår et album via en browser.  

• Sortering efter nyeste medier: Der introduceres en ny sorteringsmulighed, som sorterer 
albums efter de senest tilføjede medier fremfor oprettelsesdatoen af albummet. Den nye 
sortering vil fremover være standardsorteringen i galleriet. 

  
Komme/gå 

• Tidsangivelse på ugebasis i ferieanmodninger: Det bliver nu muligt at udfylde tider for en 
hel uge ad gangen i ferieanmodninger. For ferieanmodninger, der strækker sig over en 
længere periode, har det tidligere krævet mange klik at udfylde tider for samtlige dage. Det 
bliver væsentlig nemmere med denne ændring. Samtidig vil de tider forældrene allerede 
tidligere har angivet for de respektive dage fremgå af ferieanmodningen, så de ikke behøver 
at skrive de samme tider ind to gange. 

 

• Validering af tider i ferieanmodning: Validering af tider, der ligger uden for institutionens 
åbningstider vil nu også slå igennem på ferieanmodninger. 

  
Kontaktlister 

• Forskellige typer af lister: Der indføres en række nye listevisninger til forskellige formål. 
Disse nye lister er: Telefonliste, Fotoliste, Fødselsdagsliste og Afkrydsningsliste. Derudover 
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har den eksisterende kontaktliste fået en make-over. 

 

• Pænere print af kontaktlister: Print af alle typer kontaktlister er blevet forbedret, så de tager 
sig bedre ud ved print. 

 

 

Login 
• Hurtigere login: Login-flowet er blevet optimeret, så login på appen fremover vil være 

hurtigere. 

 

Opslag 
• Sortering efter redigeringsdato: Opslag vil fremover blive sorteret efter redigeringsdatoen 

fremfor oprettelsesdatoen, så det bliver nemmere for brugerne at få overblik. 
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Profil 
• Afmelding af push-notifikationer på e-mail: Der vil fremover blive sendt et afmeldingslink til 

notifikationer på mail i selve e-mailnotifikationen. 

 

  

Tværgående 
• Ryd notifikationer: Det bliver fremover muligt at rydde alle notifikationer fra én eller flere 

menupunkter i Aula. Der kan ryddes notifikationer fra følgende menupunkter: Overblik, 
Kalender, Beskeder, Komme/gå, Galleri og Dokumenter.  
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