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Roller og brugeraktører 

Dette bilag indeholder en liste over relevante roller i forbindelse med implementering af Aula. 
Den er opdelt på roller relateret til henholdsvis kommunen og kommunens institutioner. For 
hver rolle er også angivet, hvilke brugeraktører der kan optræde i Aula. 
 

Kommune 
 

Rolle Definition Brugeraktører i Aula 

Sekundær bruger 

(brugeraktører) 

De brugere, som er knapt så store i antal, og 

som ikke nødvendigvis vil benytte Aula hver 

dag. 

Leder 

Kommunal administrator 

Administrativ medarbejder. 

Tertiær bruger 

(brugeraktører) 

De brugere, som er færrest i antal, eller som 

anses at bruge Aula i mindre grad. 

Medarbejder i forvaltning 

(fx PPR-medarbejder) 

Andre 

institutionsmedarbejdere (fx 

tandplejen). 

Superbruger, 

administration og ledelse  

Medarbejdere, der hjælper sine kolleger inden 

for administration og ledelse (både centralt og i 

skoler og dagtilbud) med at anvende Aula. Har 

en særlig indsigt i Aula og har endvidere en 

særlig rolle i forhold til at identificere, opsamle 

og rapportere fejl. Udvalgte vil have kontakten 

med leverandørens support (service desk). Er 

også instruktør, der varetager undervisning af 

kommunens medarbejdere inden for 

administration og ledelses i Aula og sikrer, at 

organisationen er ajour med ændringer, 

udmeldt af leverandøren. 

Administrativ medarbejder. 

Superbruger, pædagogisk 

personale 

 

Medarbejdere, der hjælper sine pædagogiske 

kolleger i skoler og dagtilbud med at anvende 

Aula. Har en særlig indsigt i Aula og har 

endvidere en særlig rolle i forhold til at 

identificere, opsamle og rapportere fejl. 

Udvalgte vil have kontakten med 

leverandørens support (service desk). Er også 

instruktør, der varetager undervisning af 

kommunens pædagogiske medarbejdere i Aula 

og sikrer, at organisationen er ajour med 

ændringer, udmeldt af leverandøren. 

Pædagogisk personale. 

 

Supervisor for 

superbrugere 

Ca. to superbrugere for skoler og dagtilbud, 

som har en særlig opgave med at koordinere 

og videndele på tværs af alle superbrugere på 

skoler og i dagtilbud. Har kontakten med 

leverandørens support (service desk). 

Pædagogisk personale. 

 

Kommunens 

administrator 

Medarbejder, der varetager administrative 

opgaver med kommunens fælles data og 

opsætning i Aula og dermed har særlige 

rettigheder i Aula. Har kontakten med 

leverandørens support (service desk). Vil 

indgå i en koordinering med superbrugerne. 

Medarbejder i forvaltning. 

Direktør for forretnings-

/forvaltningsområdet 

En person, der er del af direktionen, og som 

har det overordnede ansvar for det forretnings-

Leder. 
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Rolle Definition Brugeraktører i Aula 

/forvaltningsområde, som Aula dækker over. 

Kan være formand for kommunens styregruppe 

for implementeringen af Aula. 

Skole- og dagtilbudschef Den/de person(er), der er ansvarlige for 

kommunens skole- og dagtilbudsområder. Kan 

være en systemejer for Aula. Vil typisk også 

være projektejer, der er ansvarlig for, at Aula 

bliver implementeret i kommunen, på skoler og 

i dagtilbud. Kan være formand for kommunens 

styregruppe for implementeringen af Aula. 

Leder. 

 

Projektleder En person, der har fået myndighed til og 

ansvar for den daglige ledelse af projektet og 

for at levere de krævede resultater/produkter 

inden for de rammer, der er aftalt med 

styregruppen. Er bl.a. ansvarlig for at drive 

processen med at implementere Aula i 

kommunen samt planlægger og har den 

overordnede styring af datamigrering. 

Medarbejder i forvaltning. 

Administrator, 

kommunale it-systemer 

Medarbejder, der varetager administrative 

opgaver (og dermed har særlige rettigheder) i 

et eller flere af kommunens it-systemer, fx 

skoleadministrativt system, fildeling, 

læringsplatform. De relevante administratorer 

er administratorer på de it-systemer, der skal 

integrere til Aula. 

Personen vedligeholder centrale stamdata og 

parametre som fx adgangsstyring, rettigheder, 

klassifikation mv. Vil indgå i et samarbejde 

med kommunens administrator. 

Medarbejder i forvaltning. 

Systemejer En person, der har det forvaltningsmæssige 

ansvar for it-løsninger, og er forvaltningens 

repræsentant over for it-

/digitaliseringsafdelingen. 

Leder. 

 

It-/digitaliseringschef En leder, der er ansvarlig for udarbejdelse af 

digitaliseringsstrategien og it-strategien og har 

det overordnede ansvar for it og digitalisering i 

en kommune. Bør være medlem af 

kommunens styregruppe for implementeringen 

af Aula. 

Leder. 

 

Fagkonsulent Medarbejder, der har særlige kompetencer 

inden for enten skole eller dagtilbud. 

Medarbejder i forvaltning. 

Tekniker/it-arkitekt Medarbejder med tekniske kompetencer og 

viden om kommunens systemlandskab og 

infrastruktur på skole- og dagtilbudsområdet. 

Medarbejder i forvaltning. 

It-controller 

(økonomiansvarlig) 

En person, der er ansvarlig for det økonomiske 

element af kontraktstyringen, og er bl.a. 

ansvarlig for at overvåge overholdelse af 

kontrakter og udføre løbende 

omkostningsvurdering af it-porteføljen. 

Medarbejder i forvaltning. 

BPI-kontaktperson Kommunens kontaktpunkt til BPI-programmet 

og KOMBIT og varetager kommunikation i 

kommunen om Aula før implementeringen går i 

gang. 

Medarbejder i forvaltning. 
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Kommunens institutioner (skoler og dagtilbud) 
 

Rolle Definition Brugeraktører i Aula 

Primær bruger 

(brugeraktører) 

De brugere, som er størst i antal, og som 

samtidig anses for at bruge Aula på daglig basis, 

er placeret i gruppen primære slutbrugere. 

 

Elever 

Pædagogisk personale 

Forældre (værge). 

Sekundær bruger 

(brugeraktører) 

De brugere, som er knapt så store i antal, og 

som ikke nødvendigvis vil benytte Aula hver dag. 

Leder 

Vejleder 

Relateret person (fx en 

bedsteforælder, en 

stedfar/-mor) 

Institutionens administrator 

Administrativ medarbejder. 

Tertiær bruger 

(brugeraktører) 

De brugere, som er færrest i antal, eller som 

anses at bruge Aula i mindre grad. 

Dagtilbudsbarn 

Officielt tilknyttet person 

Ekstern bruger 

Andre 

institutionsmedarbejdere (fx 

køkkenpersonale). 

Ledelse og 

administration 

Skolens ledelse og administration, der er 

ansvarlige for, at implementeringen sker på den 

enkelte skole, og for at gennemføre 

forandringsledelse, der forbereder medarbejdere, 

og fastlægger principper og praksis i forhold til 

Aula. 

Afhængig af den ledelsesmæssige organisering 

af skoler, daginstitutioner og dagpleje i den 

enkelte kommune kan ledelse være organiseret i 

større enheder/områder, der omfatter flere 

skoler, daginstitutioner og dagplejere. 

Leder 

Administrativ medarbejder. 

Tovholder Den person, der er ansvarlig for at drive 

processen med at implementere Aula på 

institutionen. 

Administrativ medarbejder 

Pædagogisk personale 

Vejleder. 

 

Institutionens 

administrator 

Medarbejder (fx skolesekretær), der varetager 

administrative opgaver med fælles data og 

opsætning og indhold af fx hjemmeside i Aula for 

den enkelte skole og dermed har særlige 

rettigheder i Aula. Har ligeledes opgaven med 

styring af datamigrering. 

 

Administrativ medarbejder 

Pædagogisk personale 

Vejleder. 

 

Superbruger Medarbejdere, der hjælper sine kolleger på 

institutionen med at anvende Aula. Har en særlig 

indsigt i Aula og har endvidere en særlig rolle i 

forhold til at identificere, opsamle og rapportere 

fejl. Er også instruktør, der varetager 

undervisning af pædagogiske medarbejdere i 

Aula.  

Pædagogisk personale 

Vejleder. 

 


