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Baggrund 

Introduktionen til Aula foregå via princippet ”train-the-trainer”, hvor Aula-projektet uddanner superbrugere, 

som så efterfølgende står for at uddanne brugerne på skolerne. I den forbindelse vil Aula-projektet er der i 

løbet af foråret 2019 gennemført 250 kurser og uddannet 3500 superbrugere. Superbrugerne har  herefter til 

opgave introducere deres kolleger på skoler og i kommuner for Aula. Samme model for uddannelse 

gennemføres på dagtilbudsområdet. 

Uddannelsesmodellen for Aula bygger på:  

• at Aula bliver en meget moderne kommunikationsplatform med en udpræget grad af brugervenlighed 

for alle brugere, hvilket skal gøre det nemt for brugere at lære at anvende Aula  

• princippet om ”hjælp-til-selvhjælp” og en tilgang med ”træn trænerne”, jf. implementeringsstrategi 

for projekt Aula (afsnit 4.1 i Implementeringshåndbogen). 

 

Uddannelsesforløb A-C 

I kommunens betaling for Aula er indeholdt tre uddannelsesforløb:  

• Uddannelsesforløb A for kommunernes administratorer af Aula 

Uddannelsesforløbet afvikles over to dage og vil foregå som holdundervisning, hvor 

kommunens administratorer i regionen samles på et eller flere uddannelsesforløb. Uddannelsesforløb 

afholdes i lokaler, som Netcompany stiller til rådighed. Netcompany vil orientere om lokaler, og 

information herom udsendes til deltagerne forud for undervisning. 

 

• Uddannelsesforløb B for superbrugere for pædagogisk personale 
Uddannelsesforløb B vil afvikles som holdundervisning af syv timers varighed. Kommunerne er 
selv ansvarlige for at booke lokaler og forplejning. Retningslinjer herfor – herunder indmeldelse af 
lokaleinformation – følger i KLIK/implementeringshåndbogen.  
Hvis to kommuner har sammenlagte uddannelsesforløb, er den ene kommune ansvarlig for lokaler. 
Netcompany koordinerer dette med de kommuner, hvor forløb er sammenlagt.  
På uddannelsesforløb B anbefales det, at kommunens projektleder deltager, for her at kunne 
imødekomme eventuelle behov for præciseringer eller afklaringer omkring anvendelse af Aula. 
 

• Uddannelsesforløb C for superbrugere for administrative medarbejdere  
Undervisningsforløb C vil foregå som holdundervisning af syv timers varighed og afvikles i 
regionen, hvor Netcompany koordinerer lokaler. Information om lokaler udsendes til deltagerne 
forud for afholdelsen. Hvis hele forløb for superbrugere for administrativt personale er tilkøbt, sørger 
den enkelte kommune selv for lokale, forplejning etc. Retningslinjer for indmeldelse af lokationer til 
Netcompany følger i KLIK/Implementeringshåndbogen.  

 

Alle tre uddannelsesforløb (hhv. for Kommunens administratorer, Superbrugere for pædagogisk personale, og 
Superbrugere for administrative medarbejdere) gennemgår de samme fem basismoduler. Uddannelsesforløb 
for kommunale administratorer (forløb A) strækker sig over to dage og betragtes dermed som den fulde 
uddannelsespakke. Uddannelsesforløb for superbrugere (forløb B og C) er afgrænsede forløb, baseret på 
forløbet for kommunale administratorer. Det anbefales derfor, at man alene deltager i ét af de tre forløb. 
 
Uddannelse af administratorer og superbrugere blev påbegyndt i januar 2019 for skoleområdet. 

Uddannelsesplanen for dagtilbudsområdet kan findes på Aulainfo.dk, når vi nærmere os 

dagtilbudsudrulningen.. 
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Kommunale pladser på uddannelsesforløb 
Hvor mange, der kan deltage i de forskellige uddannelsesforløb fra hver kommune, fremgår af nedenstående 

skema. 

Skoleområdet Antal personer pr. kommune 
Kommunal administrator 1 

Superbrugere for pædagogisk personale Afhænger af antallet af skolebørn i kommunen. Se 
Superbrugere for dagtilbud og skoler 
for din kommunes tal 

Superbrugere for administrativt personale 2 

Supportberettigede brugere Afhænger af det samlede antal børn på skoler og 
dagtilbud i kommunen. 
Se artikel: Fordelingen af antallet af supportberettigede 

Dagtilbudsområdet Antal personer pr. kommune 
Kommunal administrator 1 

Superbrugere for pædagogisk personale Afhænger af antallet af børn i dagtilbud i kommunen  
Se Superbrugere for dagtilbud og skoler 
for din kommunes tal 

Superbrugere for administrativt personale 1 

Supportberettigede brugere Afhænger af det samlede antal børn på skoler og 
dagtilbud i kommunen. 
Se artikel: Fordelingen af antallet af supportberettigede 

 

Det er ikke muligt at konvertere pladser mellem de forskellige typer af uddannelse, men kommunerne kan 

vælge at tilkøbe yderligere uddannelsespladser. Det vil i så fald ske efter en fast aftalt pris mellem KOMBIT og 

Netcompany. Yderligere information om priser, indhold og betingelser kan findes på Netcompanys 

hjemmeside: https://www.netcompany.com/aula 

Umiddelbart forud for afholdelse af et uddannelsesforløb (ca. 2 uger før), bedes I indmelde navne og e-

mailadresser på administrator eller superbrugere. Denne information bruges til at sende information om 

uddannelsesforløb, dagsorden, lokale og evaluering til deltagerne umiddelbart forud for kursusafholdelse.  

Procedurer for jeres indmeldelse af navne og e-mailadresser vil blive beskrevet i 

KLIK/Implementeringshåndbogen. Indtil da, er I selv ansvarlige for at informere og koordinere 

uddannelsesforløb med jeres administratorer og superbrugere. 

Uddannelse af andre grupper (D-E) 

Uddannelsesforløb A – C bliver, som beskrevet ovenfor, gennemført af undervisere fra Netcompany. Udover 

disse uddannelsesforløb vil der som en del af Aula-projektet blive udviklet uddannelsesforløb, som 

kommunerne kan bruge i deres egen uddannelse af andre brugere af Aula. Men her er det altså kommunen 

selv, der skal varetage selve uddannelsen. Det drejer sig om: 

• Uddannelsesforløb D for Øvrigt pædagogisk personale. 
Uddannelsen kan afvikles som et kort uddannelsesforløb (af 1-3 timers varighed), som afvikles af 
kommunens egne pædagogiske superbrugere, ud fra undervisningsmateriale leveret af 
Netcompany. Det kan også eksempelvis være baseret på en introduktion på et fælles kick off -
møde, som efterfølgende kan suppleres med det undervisningsmateriale, som Netcompany 
leverer. 
På uddannelsesforløb D, anbefales det, at skoleledere/pædagogiske afdelingsledere deltager, for her at 
kunne imødekomme eventuelle behov for præciseringer eller afklaringer omkring anvendelse af Aula.  

 

• Uddannelsesforløb E for Administrativt personale/institutionsadministratorer. 
Uddannelsen kan afvikles som et kort uddannelsesforløb (af 1-4 timers varighed), som afvikles af 
kommunens egne administrative superbrugere, ud fra undervisningsmateriale leveret af 
Netcompany. 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Superbrugere-dagtilbud-og-skoler.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Fordelingen-af-antallet-af-supportberettigede-brugere-Aula.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Superbrugere-dagtilbud-og-skoler.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Fordelingen-af-antallet-af-supportberettigede-brugere-Aula.pdf
https://www.netcompany.com/aula
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Kommunerne skal derfor, i forbindelse med planlægning af implementering og uddannelse, afklare, 
hvordan uddannelse af egne medarbejdere skal tilrettelægges, og hvornår den skal afvikles  

Kommunerne kan vælge at tilkøbe uddannelsesforløb for Øvrigt pædagogisk personale og Administrativt 

personale/institutionsadministratorer (forløb D og E) af Netcompany. Yderligere information om priser, 

indhold og betingelser kan findes på Netcompanys hjemmeside: https://www.netcompany.com/aula 

Til andre grupper – fx elever og forældre – vil der ikke blive udviklet egentlige uddannelsesforløb, men 

kommunerne vil modtage materialer – fx brugervejledninger og markedsføringsmateriale, som kan bruges i 

arbejdet med at udbrede Aula. 

 

Materiale til brug i undervisningen 

Netcompany stiller følgende materiale til rådighed til alle fem uddannelsesforløb (A-E): 

• Slidedeck 

• Drejebog  

• Hands on opgaver, som løses i Aula  

 

Materialerne til de tre førstnævnte forløb er dem, Netcompany bruger til at uddanne administratorer og 

superbrugere i kommunerne (hhv. forløb A, B og C), mens materialerne til de to sidstnævnte forløb, for Øvrigt 

pædagogisk personale og Administrativt personale/institutionsadministratorer (forløb D og E), er materiale 

som jeres egne superbrugere kan bruge, når de skal uddanne hhv. eget pædagogisk og administrativt 

personale. 

Øvrige materialer 
Udover materialerne til undervisningsbrug, udarbejder Netcompany også en række materialer, som kan bruges 

af det pædagogiske og administrative personale, når de har brug for viden eller øve sig i Aula-funktionalitet. 

Dette materiale er følgende: 

• Træningsvideoer: Små videoer, der viser udvalgt funktionalitet og/eller arbejdsgange i Aula 

• Trin-for-trin guides: Små guides, der beskriver udvalgt funktionalitet og/eller arbejdsgange i Aula 

• Bruger- og administratorvejledning 

• FAQ til medarbejdere 

 

På denne side finder du alt materiale, der vedrører undervisning i brugen af Aula. 

På denne side finder du en FAQ, som indeholder de mest stillede spørgsmål omkring brugen af Aula. 

 

  

https://aulainfo.dk/administration-og-opsaetning/undervisningsmateriale-til-superbrugere/
https://aulainfo.dk/medarbejder-faq-2/
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Tidspunkt for afvikling af kommunens egne uddannelsesforløb 
Her beskrives det, hvordan KOMBIT Netcompany anbefaler at organisere uddannelsesforløbene. 

Administrative medarbejdere (institutionsadministratorer) 
Ifm. uddannelse af egne administrative medarbejdere (institutionsadministratorer) er følgende 

elementer værd at overveje ifm. udarbejdelsen af en detaljeret uddannelsesplan.  

• Ved planlægning af uddannelsesforløb, for øvrigt administrativt personale 

(institutionsadministratorer – Forløb E) på skoler og i dagtilbud, er det vigtigt at holde sig for øje, at 

dette personale eventuelt skal hjælpe til med den lokale opsætning af Aula ifm. udrulningsforløbet. I 

så fald er det vigtigt, at institutionernes eget administrative personale er uddannet rettidigt, ift. at 

varetage opsætningsopgaven. Det anbefales derfor, at disse uddannes umiddelbart efter at 

superbrugerne, for det administrative personale, er uddannet, så de kan varetage opgaver ifm. 

opsætning under udrulningen. 

                                   Figur 1: Timing af uddannelsesforløb E for øvrigt administrativt personale 

• Netcompany anbefaler desuden, at kommunerne efterfølgende samler deres 

institutionsadministratorer en – to dage efter den kommunale opsætning af Aula i 

udrulningsperioden, hvor de opsætter Aula lokalt, så de her kan sparre med hinanden. Samtidig 

skaber dette rum for at organisere institutionsadministratorerne på tværs i kommunen i netværk, så 

de også fremadrettet får mulighed for sparring og videndeling.  

Pædagogiske medarbejdere 

Skoleudrulning: Ifm. udrulningen af Aula, til skoler i foråret 2019, vil det være muligt at afholde lokal 

uddannelse af det øvrige pædagogiske personale, når de pædagogiske superbrugerne er uddannet.  

Her er det dog vigtigt at drøfte og afklare, hvorvidt det øvrige pædagogiske personale skal uddannes, før 

udrulningen af Aula er afviklet eller efter: 

• Uddannes det pædagogiske personale før udrulningen af Aula er afviklet, vil uddannelsen foregå i et 

en fiktiv testinstitution. Det vil således ikke være institutionens og medarbejdernes egne data – 

eksempelvis kalenderinformation, grupper og fildelingsløsning - men fiktive data, som der arbejdes 

med i uddannelsesforløb.  

• Uddannes det pædagogiske personale efter udrulningen af Aula er afviklet, vil uddannelsen foregå i 

Aula. Det betyder eksempelvis, at institutionens klasser vil være oprettet i Aula, og medarbejderne 

har adgang til skema og fildelingsløsning. Medarbejderne vil således her kunne forberede og opsætte 

Aula efter eget behov, forud for go live. 
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Figur 2: Timing af uddannelsesforløb D for pædagogiske medarbejdere på skoleområdet 

 

Dagtilbudsudrulning: Ifm. udrulningen af Aula til dagtilbud i 2020 vil det ligeledes være muligt at afholde lokal 

uddannelse af det pædagogiske personale, så snart superbrugerne er uddannet. På dagtilbudsområdet bliver 

Aula dog ibrugtaget umiddelbart efter udrulningen, hvorfor uddannelsen af eget pædagogisk personale skal 

times med udrulningen og særligt dens afslutning. Den mere præcise timing af uddannelse på 

dagtilbudsområdet følger. 

 


