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Opdateringen af release 1.1.4 fandt sted d. 12. oktober 2019 

Ny funktionalitet tilføjet 

Her kan du læse om hvilke funktionaliteter, der tilføjet ifm. dagens opdatering. Siden Kommende funktionalitet på 
aulainfo.dk er også opdateret med nedenstående information. 

Opdatering til grupper 

• Opdatering til tværgående grupper: Efter dagens opdatering er det nu muligt for den kommunale 
administrator at fremsøge og vælge enkeltpersoner indenfor hele kommunen, når der skal tilføjes brugere til 
tværgående grupper (fremfor kun brugere indenfor kommuneinstitutionen som tidligere).  

Dette gør det nu muligt at oprette tværgående grupper med medlemmer fra de enkelte institutioner uden at 
disse nødvendigvis skal være baseret på en institutionsgruppe. 

• Grupperedaktør gøres valgfri: Fremadrettet vil det være muligt at oprette grupper uden grupperedaktører. 
Dette betyder eksempelvis at tværgående grupper kan oprettes uden en grupperedaktør fra kommune-
institutionen og derved kan det undgås at en bruger fra kommuneinstitutionen skal tilknyttes den 
tværgående gruppe og derigennem modtage information fra gruppen. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Fguide-til-projektledere%2Fprojektstatus%2Fstatus-paa-nye-funktionaliteter%2F&data=02%7C01%7C%7Ca0538641b823422b65f708d74f16c188%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C1%7C637064831490907837&sdata=t9YZJkVlZzr6HKmcKKtgP94ST2OrK1tKH90%2BTJWcdco%3D&reserved=0
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Opdatering til beskedmodulet 

• ”Send til alle”: Med dagens opdatering er der til Aula appen tilføjet en tekstrettelse til beskeder, der skal gøre 
det endnu mere tydeligt at brugere, der svarer i en tråd, sender en besked til alle. Tekstrettelsen har allerede 
været implementeret på Aula web. Der er således tilføjet følgende tekst til beskedfeltet på Aula app: 

 

I tillæg til dette vil vi i næste uge også gør det endnu tydeligere i Aula app’en, hvordan brugere kan svare en 
enkelt modtager direkte. Pt. skal dette gøres ved et såkaldt Long Press i app, men fremadrettet vil ”Svar 
afsender direkte” ligne den knap, som I kender fra browseren, så der kommer en pil og tekst på de enkelte 
beskeder i tråden, der tydeliggør hvordan der svares direkte til en afsender. Dette vil blive opdateret i Aula 
app på torsdag (hvorefter der kan gå nogle dage før den er tilgængelig i app stores). 

• Øget antal anslag i beskeder: Fremadrettet vil det være muligt at sende beskeder med flere anslag end 400 
for at sikre at der også kan sendes længere beskeder i Aula. Det nye antal anslag er 6.000 (til sammenligning 
kan det sige at 1 A4 side normalt regnes for 2.400 anslag).Tidligere var der også en fejl i Aula, så overskred du 
grænsen på de oprindelige 400 anslag, så spinnede Send-knappen og du blev nødt til at forlade beskeden 
uden at kladden blev gemt. Dette har vi også rettet med denne opdatering af Aula. 

Opdatering til kalender og lokaler 

• Skole-hjem samtaler: Med dagens opdatering er det nu muligt for forældre at redigere svar på en invitation til 
skole/hjem-samtale, for medarbejdere at redigere svaret på vegne af forældre, samt for medarbejdere at 
redigere deres svar på en invitation til MUS-samtale. 

• Tilknytning til lokaler: Med denne opdatering til ressourcer i Aula, er det ikke længere nødvendigt, at 
ressourcelokaler oprettes forud for indlæsning af skemabrikker, for at disse to kan tilknyttes og fremgå af 
skemaer. Det betyder eksempelvis, at hvis laver I ændringer til lokalenavne i Aula – hvis I fx ifm. 
kvalitetssikringen af skemabrikker og lokaler er blevet nødt til at ændre i lokalenavne – så kan skemabrikker 
og lokaler automatisk tilknyttes, uden at det kræver en genindlæsning af skemabrikkerne. Dette skulle meget 
gerne lette jeres indlæsning af lokaler i Aula.Derudover vil vi i senere opdateringer til Aula ogå lempe på 
kravene om eksakt match mellem navngivningen af lokaler i skemaplanlægningssystemerne og Aula, så 
sammenligningen fx ikke vil være case sensitiv. Hvornår dette forventes opdateres meldes ud på aulainfo.dk 
og i denne statusmail snarest 

• Sortering af deltagere til kalenderbegivenhed: For at sikre bedre overblik over deltagere til begivenheder, 
sorteres de nu fremadrettet således: Deltager, deltager ikke, deltager måske, mangler svar (og alfabetisk). 

• Mulighed for manuel indtastning af tidspunkt: I tillæg til at det er muligt at vælge tidspunkt i tidsvælgeren 
ved oprettelse af en kalenderbegivenhed og oprettelse af autosvar i beskeder, er det nu igen muligt at 
manuelt indtaste tidspunkt for afholdelse af begivenhed. 

• Rettelse til MUS-samtale: Tidligere har opretteren af en MUS-samtale kunne vælge at ikke deltage selv. Dette 
er ændret til ”slet” af MUS-samtalen, så.  

IdP på App 

Efter dagens opdatering er det nu muligt for medarbejdere at bruge kommunal IdP og Contexthandleren ved login til 
Aula app, hvis kommunen har opsat dette login ifm. Aula. (Obs. dette kræver ikke kommunale ændringer til jeres 
nuværende IdP-opsætning).  
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• I skal dog her være opmærksomme på at den nyeste version af appen, der indeholder denne login-mulighed 
først bliver offentliggjort i diverse app stores 4-5 dage efter dagens opdatering. 

• Har kommunen ikke sat deres IdP login op med accountlinking, vil en medarbejder der skal bruge kommunal 
idp ved første login på app blive mødt af en fejlbesked (såfremt medarbejdere ikke tidligere har været logget 
ind i Aula web med denne IdP). Herefter vil medarbejdere skulle logge ind i Aula web og benytte kommunal 
IdP, hvorefter login kan foretages på app. Da vi forventer at medarbejdere i de kommuner, der ønsker at 
bruge kommunal IdP på app, allerede har været logget ind via kommunal idP på web, forventer vi ikke at 
dette blive en kilde den udfordringer med login. 

• Sammen med en række brugere i udvalgte kommuner, vil vi i uge 42 teste de nye login-muligheder på app’en, 
for at sikre at dette også virker med jeres forskellige kommunale opsætninger. Skulle I møde eventuelle 
udfordringer ved IdP-login på app ift. jeres egne kommunale opsætninger bedes i derfor at indmelde disse 
som fejl.  

 

 

Kontaktoplysninger på medarbejdere 

Fremrettet er det kun muligt for medarbejdere at indtaste arbejdsnummer i Aula. Tidligere har det også været 
muligt at indtaste privatnummer, selvom dette ikke blev vist til nogen i Aula. Vi har derfor valgt at fjerne dette, 
da det skabte utryghed om hvem, der kunne se dette nummer. Og som altid, er det fortsat kun 
medarbejdere, der kan se andre medarbejderes kontaktoplysninger. 

Nye rettigheder ifm. Skoleintra filer 

Der er tilføjet to nye rettigheder til Aula – ”Skoleintra arkiv administrator”, der giver rettighed til at 
administrere skoleintra-arkivet, og ”tilgå skoleintra arkiv”, der giver dig rettighed til at tilgå al data, der er 
overført fra Skoleintra. Disse rettigheder skal særligt bruges ifm. kvalitetsikring af datamigrering jf. udsendte 
KLIK-opgaver. 

Børneikoner 

Men dagens opdatering er der også tilføjet børneikoner til løsningen. Det betyder helt konkret at modul-ikonerne for 
børn med indskolingsdashboards ser anderledes ud, se eksempler til venstre. Dette er implementeret for at skabe et 
lettere forståeligt design målrettet de yngre målgrupper og baseret på inddragelse af brugergruppen for at sikre. 

 

Skolefotos fra KMD 

Dagens opdatering indeholder også en kobling til skolefotos fra KMD. Integrationen henter de skolefotos fra KMD, der 
gjort tilgængelig indenfor de seneste par dage. Der vil derfor med dagens opdatering ikke blive hentet en masse 
skolefotos ind fra KMD, da der ikke er tilføjet mange skolefotos til KMD de seneste par dage.  Projektet planlægger 
derfor at igangsætte indlæsninger af skolefotos indenfor den næste måned, for at hente alle skolefotos. Hvis I har 

behov for skolefotos i Aula nu, kan I uploade dem direkte til Aula. 

To app-updates: Fremadrettet opdateres indbakken i appen automatisk, så det er muligt at følge med i 
en igangværende samtale i en besked-tråd uden at skulle opdaterer tråden manuelt. Derudover bliver 
forældre fremadrettet heller ikke længere ført gennem onboarding – hvor du svarer på samtykker osv. – 
hver gang man logger ind på appen eller genstarter den. Dette skal lette eventuelle genstart og ønsker en 
bruger af ændre samtykke kan dette altid gøres via profilen.  
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Opmærksomhedspunkter 

Vi får løbende spørgsmål ind til Aula fra både supportberettigede og projektledere og her har vi samlet nogle af de 
vigtigste opmærksomhedspunkter derfra. 

• Tidspunkt på dagen for åbning af Aula for forældre og børn: Vi har fået flere henvendelser på hvornår på 
dagen Aula åbnes for forældre og børn. Vi åbner for Aula kl 00.00 på jeres indmeldte dag. Så har I som 
kommune indmeldt mandag den 21.10.2019 som åbningsdag, vil forældre og børn kunne logge ind fra kl 
00.00 (natten mellem søndag og mandag) 

• SFO-grupper fra IST - navnesammenfald: Vi har tidligere skrevet at IST har lavet en opdatering til deres 
grupper, så der nu automatisk indlæses SFO-grupper i Aula. Disse var dog navngivet således at der var 
navnesammenfald mellem en SFO-gruppe og hovedgruppe, hvis skolen havde grupper af samme navn - fx. 
klassen 1a og SFO-gruppen 1a – hvilket gjorde det svært at skelne mellem dem i Aula. IST har nu lavet en 
rettelse til dette, så de I deres SFO-løsning har tilføjet (SFO) til gruppenavnet. I skulle derfor ikke opleve 
navnesammenfaldet længere. 

• Onboarding af børn over 15 år: Der er pt. en fejl i Aula app, der betyder at alle elever over 15 år skal bruge 
deres NemId til at logge på appen første gang – også selvom de er under samtykkealderen. Hvis forældrene 
logger ind i Aula skal de – som forventeligt – give samtykke på barnets vegne og herefter vil barnet kunne 
logge ind. Vi retter denne fejl på torsdag (+ de obligatoriske dage før app-store bliver opdateret med den 
nyeste version af appen).  

• Sikre filer kan ikke deles med forældre og børn: I tillæg til præciseringen af hvilke medarbejdere filer deles 
med i Sikker Fildeling, er det også vigtigt at påpege at det ikke længere er muligt at dele sikre filer med 
forældre og børn, der har rettigheder som skolebestyrelsesmedlemmer og kontaktforældre. 

Vi har nemlig ifm. piloterne erfaret at det nuværende design skaber usikkerhed omkring hvem der deles med 
og hvem der har adgang til oplysninger om børn. For at fjerne denne usikkerhed, har vi i første omgang valgt 
at lukke ned for bestyrelse og kontaktforældre indtil vi har fået udarbejdet og testet et godt design som både 
tilgodeser deres adgang men også at medarbejdere kan føle sig trygge ved at skulle håndtere børns 
oplysninger uden at frygte at komme til at dele dem med forældre ved en fejl.  

• Oprette sikre filer tilknyttet grupper, man ikke er en del af: Pt. er det ikke muligt for medarbejdere at 
tilknytte en Sikker Fil til et barn eller en gruppe som de ikke er relateret til. Vi er opmærksomme på, at 
eksempelvis ledere eller udvalgte medarbejdere har behov for at oprette filer tilknyttet børn, de ikke er i 
gruppe med. Det arbejder vi på at finde en god løsning på og melder ud herom snarest. 

• Ny praksis fra datatilsynet ift portræt- og situationsbilleder: I Aula er det tagning af personer, som gør det 
muligt at efterleve afgivne samtykker, så billeder af børn, uden samtykke, ikke bliver vist. Det påhviler den 
dataansvarlige at vejlede brugeren, om på hvilket grundlag et billede kan offentliggøres. 

Som tidligere udmeldt, påbegynder KOMBIT på baggrund Datatilsynets udmelding en analyse, hvis formål er 
at afdække hvorvidt den nye praksis vil medføre lettere arbejdsgange i forbindelse håndtering af 
billedmateriale i Aula.  

Der er intet der på baggrund af Datatilsynes nye praksis hindrer overholdelse af Persondatalovgivningen i 
Aula. 

 

Widgets 

Vi opdaterer løbende widgets til Aula og I kan altid følge den nyeste status på widgets på denne side.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faulainfo.dk%2Fguide-til-projektledere%2Fwidgets-i-aula%2F&data=02%7C01%7C%7Ca0538641b823422b65f708d74f16c188%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C1%7C637064831490917837&sdata=unq6XmLlzKoje8aYo%2F6nTfXvKxaq1e9Y%2BNEHikWi8nw%3D&reserved=0
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•  SSO-widgets på app: Pt. er der udfordringer med SSO-widgets på app fra enkelte leverandører. 
Udfordringerne forventes løst snarest og senest til opstart af Aula i uge 43. Vi holder jer løbende opdateret 
herom. 
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Fejlrettelser ifm. dagens release 1.1.4 

Nedenfor er en liste over indmeldte fejl, der er blevet rettet ifm. denne opdatering.  

Sags ID Titel Beskrivelse af fejl, der er rettet 

Andet 

KMTAULA-10563 Fejl når man forsøger at svare en 
fejlrapport, oprettet af en anden bruger 

Hvis man forsøgte at svare på en fejlrapport oprettet af en anden 
bruger blev svaret ikke gemt. 

KMTAULA-10459 Galleri notifikation og delinger 
Hvis et album blev delt med en bruger, og albummets deling 
herefter blev ændret kunne der opstå en notifikation for brugeren 
der ikke kunne fjernes. 

KMTAULA-10360 Sortering af søgning på "klasseråd" er 
uhensigtsmæssig 

Når man søger efter modtagere sorteres der efter hvor nært 
resultatet er til det man har indtastet. Når alle søgeresultater 
matcher lige godt sorteres der ikke yderligere. Der vil fremover 
også blive sorteret alfabetisk, når resultater matcher lige godt. 

KMTAULA-9944 Advarsel skjult pga. grafisk mangler til 
15.5" skærm med 1366x768 

På små skærme var det svært at se at fejlrapporten ikke blev 
sendt, fordi man manglede at udfylde et felt. Skærmen vil nu 
scrolle op til det sted fejlen er. 

Kalender 

KMTAULA-10458 Kollega kan ikke åbne kalender på app Hvis man forsøgte at åbne kalenderen for en anden bruger i IOS 
appen skete der ikke noget når man klikkede på brugeren. 

KMTAULA-10241 Iphone 8 chrashede når man satter 
telefonen i landscape mode Landscape mode for kalenderen fik IOS appen til at crashe. 

KMTAULA-10101 Grammatisk fejl i Skolens kalender Ændret teksten når man vil åbne skolens kalender så der ikke 
sættes et ”s” på automatisk. 

KMTAULA-6006 Initaler for børn i kalenderen De genererede initialer for børn blev ikke vist korrekt i kalenderen 
for en bruger. 

KMTAULA-10422 Booking forsvinder i forbindelse med 
vikarpåsætning 

Ved vikarpåsætning på en skemabrik forsvandt ressourcer der ikke 
var den primære ressource fra skemabrikken. 

KMTAULA-9915 Heldagsbegivenheder Heldagsbegivenheder oprettet så de grå tidspunkter ligger før 
02:00 sætter datoen til forrige dag. 

Opslag 

KMTAULA-11011 Kan ikke oprette opslag Brugere uden tilknytte til nogle grupper men med rettigheden 
”Brug grupper som distributionslister” kunne ikke oprette opslag. 

KMTAULA-10509 Link med et &-tegn fejler i opslag Links med et &-tegn i URL’en ville ikke blive korrekt åbnet på 
android appen. 

KMTAULA-8705 Filtrering på opslag, selvom den ene er 
slået fra Filtreringen på Opslag som medarbejder virkede ikke altid. 

KMTAULA-6570 Bruger kan ikke redigere i eget opslag 
Brugere der har oprettet opslag til grupper, de ikke er medlem af 
via rettigheden til at bruge grupper som distributionslister kan ikke 
redigere deres oprettede opslag. 

Beskeder 

KMTAULA-12930 På ipad kan man ikke komme op til 
toppen af beskeden 

På ipad var det ikke altid muligt at se de første beskeder i en 
beskedtråd når der bar blevet sendt mange beskeder i tråden. 

KMTAULA-12906 Filtrering ved tilknytning af besked til 
sikker fil virker ikke 

Ved tilknytning af beskedtråd til en sikker fil virkede filtreringen 
ikke. 

KMTAULA-10513 
KMTAULA-10463 
KMTAULA-10048 

Mangler brugervenlighed ved flytning af 
besked til mappe 

Når man flyttede en beskedtråd til en anden mappe opdaterede 
visningen ikke, og vinduet blev ikke lukket efter man klikkede 
”flyt”. 

KMTAULA-10421 Scroll i besked i app til android Når man skrev en lang besked i android appen gik inputfeltet op 
og dækkede over beskederne i tråden. 

KMTAULA-10063 Hård begræsning i seneste besked Det var ikke muligt at se mere end de 25 seneste beskeder i en 
beskedtråd der lå i en mappe. 

KMTAULA-10003 En lang besked kan ikke sendes Når man sendte en meget lang beskedtråd blev der smidt en 
fejlbesked. 
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KMTAULA-10238 
Kan ikke markere en besked som 
værende følsom, når den er sendt til en 
fællespostkasse 

Fællespostkasser kunne ikke markere deres tråde som følsomme 
efter at de var blevet afsendt. 

KMTAULA-9392 Standard zoom makes the message field 
very small 

Zoom I beskedtråde får send-feltet til at fylde det meste af 
skærmen, hvorved man ikke kan se de beskeder man er i gang 
med at besvare. 

KMTAULA-8721 Beskedkladde oprettet som forælder 
vises i medarbejderrollen 

Hvis man står med en kladde åben og skifter til den anden 
profiltype vil kladden blive oprettet på ens modsatte rolle. 

KMTAULA-7103 Bruger søger barn frem i "Søg" øverste 
højre hjørne og får "Intern fejl" 

Globalsøgning virkede ikke for en enkelt bruger pga. en ødelagt 
besked. 

Kontaktlister 
KMTAULA-8438 
KMTAULA-10094 Visning af kontaktlister Scrolling i kontaktlister på mobil browser kunne ikke nå helt ned i 

bunden, hvorved nogle kontakter ikke blev vist. 

KMTAULA-9389 Email i kontaktlister går ind i næste 
kolonne Lange emails går ind i næste kolonne i kontaktlister. 

KMTAULA-9342 Kontaktlisten vises kun delvist ved print Print af kontaktlister indeholder ikke alle kontakter. 
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