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Verificering af datamigre-
ring 

Følgende vejledning er et tillæg til klik-opgaven vedr. datamigrering fra SkoleIntra til Aula. For 
at sikre data er migreret korrekt fra SkoleIntra, tager vejledningen udgangspunkt i de 6 
dataområder, som er migreret fra SkoleIntra til Aula. De 6 punkter nedenfor, er oplistet efter 
prioriteret rækkefølge. Derfor anbefaler vi, at du starter verifikation af punkt 1 og arbejder 
dig ned efter:  

1. Elevplaner (arkiverede) placeret i Elevmappen i SkoleIntra. 

2. Elevmappe fra ”Elevens kort”. 

3. Samlemapper (elevens samlemapper, fælles medarbejder samlemapper og klassens 

samlemapper)  

4. Beskeder og medarbejderens samlemapper 

5. Klasselog  

6. Kontaktbog 

Hvert dataområde vil i vejledningen indeholde step-by-step navigation til, hvor data er place-

ret i Aula, så du kan sikre at data fra SkoleIntra er placeret korrekt i Aula. 

 

I forbindelse med verifikation af de enkelte dataområder, er det vores anbefaling, at du 
sammenholder data fra SkoleIntra med Aula. Vi anbefaler at data sammenlignes på 
overskriftsniveau, da det kan indeholde personfølsomme informationer, og derfor ikke 
nødvendigvis skal åbnes eller downloades. 

 

Sådan får du adgang til SkoleIntramappen i Aula 

Der er to måder, du kan tilgå det migrerede og arkiverede data i Aula.  

• Som lærer får man automatisk rettigheden ”Tilgå SkoleIntra arkivet”, hvis du har haft 
arkiveret data i SkoleIntra. Rettigheden giver adgang til den data, du har været 
tilknyttet i SkoleIntra.  

• Den anden mulighed er, at din institutionsadministrator tildeler dig rettigheden 
”SkoleIntra arkiv administrator”. Rettigheden giver dig adgang til alt migreret/arkiveret 
data på hele din institution. Her er det vigtigt, at du har adgang til data i SkoleIntra, for 
at kunne sammenholde data mellem de to. 
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Vejledninger  
5 kommuner har lavet stikprøvekontrol af den migrerede data. For de 5 kommuner blev der 
ikke fundet fejl i datamigreringen – alt dataen var kommet med over i Aula. Erfaringen viser, 
at en del kommuner vil tro, at de har fundet fejl. Fejlene vil dog i langt de fleste tilfælde 
skyldes, at data eksempelvis ikke er arkiveret korrekt i Skoleintra, eller at det ligger et andet 
sted i Aula end forventet. 

Derfor vil vi bede jer om at lave en intern kvalitetssikring inden I sender eventuelle fejl videre 
til supporten. Er der tale om fejl skal I selvfølgelig indmelde dem til supporten. 

På baggrund af erfaringer fra de 5 kommuner, har vi samlet en række 
opmærksomhedspunkter, som I kan finde herunder: 

 

Stikprøvekontrol af migreret data  - (Opdateret) 
Bemærkninger/kommentarer Beskrivelse   

 

DOC-ikon  

 

 

 

 

Det blev nævnt at ikonet ’DOC’ for dokumenter i 
Aula godt kan give anledning til misforståelser – at 
ikonet refererer til at det er dokumenter af .doc-
typen. Ikonet skal dog tolkes mere generelt og 
blot referere til at det er et dokument – det kan 
være af type .doc, .xls, .txt etc. 

 

Dokumentformaterne var korrekt migreret over 
fra SkoleIntra i Aula. 

 

Titel på dokumenter  

 

 

 

Under verifikationen fandt en skole enkelte 
eksempler på, at man i SkoleIntra har anvendt 
titlen fra dokumentskabelonen som titlen på 
dokumentet.  

Det er ikke vores opfattelse, at det er et udbredt 
problem – set i lyset af at den pågældende skole 
kun fandt meget få dokumenter med dette og ikke 
andre skoler meldte om tilsvarende tilfælde.  
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Placering af Lærernes fællesmapper  

 

 

Den første version af vejledningen til verifikation 
af migreret data gav anledning til lidt forvirring 
om, hvor man kan finde de mapper som er delt 
mellem medarbejdere.  

Det har ført til en opdatering af vejledningen, hvor 
det er præciseret at mapper som er delt med flere 
medarbejdere/lærere er placeret i LærerIntra 
fællesmapper.  

 

Tomme mapper er ikke blevet migreret over 
i Aula 

 

 

Under designet af migreringen blev det besluttet 
at de mange tusinde tomme samlemapper i 
SkoleIntra ikke skulle føres over i Aula. 

 

Under verifikationen blev der fundet en tom 
mappe hvor man havde anvendt beskrivelsesfeltet 
for mappen til at skrive en note. Denne 
beskrivelse er ikke kommet med over i Aula.  

 

NB: Vejledningen til verifikationen af 
datamigreringen er blevet opdateret med 
bemærkning om at tomme samlemapper i 
SkoleIntra ikke er migreret over i Aula. 

 

 

Arkiveret elevplaner  

 

 

En af deltagerne under verifikationen af migreret 
data oplevede at der var migreret flere elevplaner 
over i Aula end forventet. Nærmere analyse viste 
at man havde flyttet både doc-versionen og pdf-
versionen af elevplanerne var flyttet over i 
migrerings-/arkiveringsfolderen. 

 

 

Data placeret forkert i SkoleIntra  

 

 

Under verifikationen viste det sig for en enkelt af 
skolerne at data for en elev i SkoleIntra var 
placeret under en anden elev.  

 

Det er en fejl i SkoleIntra som er båret videre over 
i Aula, da værktøjet til migreringen ikke var 
designet til også at foretage datavask.  
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Generelle bemærkninger/kommentarer Beskrivelse   

 

Tomme mapper fra elever / lærere (kan 
ikke fjernes) 

 

 

En af mødedeltagerne spurgte ind til om man kunne 
slette, redigere eller oprette beskeder eller mapper i 
den migrerede del af Aula.  

Det er ikke muligt - det migreret data er kun læsbart 
og kan ikke redigeres eller slettes.  

- For alle elever vil der være en elevmappe. 
- For alle medarbejdere vil der være en 

medarbejdermappe.  

Det er uansat om mappen fra SkoleIntra har haft 
indhold eller været tom.  

 

Samlemapper som er tomme i SkoleIntra er ikke blevet 
migreret med over i Aula.  

 

 

Elev flytter institution  

 

 

Der blev spurgt ind til hvad der sker med migreret data 
hvis en elev flytter institution.  

 

Data for den pågældende elev forbliver hvor de blev 
migreret til. De migreret data flyttes ikke videre til ny 
institution. Det samme gør sig gældende for data 
knyttet til en lærer/medarbejder. 

 

 

Præcisering af hvornår data migreringen 
fandt sted 

 

 

Migreringen fandt sted d. 11. Oktober 2019 – Alt der 
efterfølgende er tilføjet til SkoleIntra efter denne 
skæringsdato, er ikke migreret med over i Aula.   

 

 

Herunder gennemgås vejledninger til verificering af de 6 dataområder. Den første vejledning 
viser, hvor i Aula SkoleIntramappen er placeret. Denne vil være gennemgående for alle de 
andre vejledninger. 

 



 

7 
 

SkoleIntramappen i Aula  
Hvis du er tilknyttet flere institutioner, vil du i step 3 (i nedenstående vejledning) skulle vælge 
den institution, du foretager verificering af data på.  

Beskrivelse / Step Klik 
1. Gå til Dokumenter i Aula  

 
 

2. Klik derefter ind i SkoleIntra map-
pen 

 
 

3. Klik ind på Skolens navn 
 

Hvis du er tilknyttet flere 
institutioner, vil de være listet her. 
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Herunder ses et overordnet diagram der viser, hvordan du finder specifikke dokumenter i 
Aula. I forbindelse med vejledningen til hvert dataområde gennemgås det, hvordan du finder 
de forskellige dokumenter, som skal verificeres.  
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Elevplaner, placeret i elevmappe (punkt 1,2)  

Herunder ses den sti du skal følge i forbindelse med verificering af elevplaner samt 
elevmappe. Du finder også en step-by-step guide til, hvordan du skal verificere data. 

 

Beskrivelse  Klik 
Vælg klasse på listen.   

 
 

Vælg Elev  

 
 

Vælg SikreFiler 

 
I mappen SikreFiler har du mulighed for 
at tilgå elevplan for elev eller Elevens 
mappe.  

 

Mangler der elevplaner i Aula skal du 
først afklare om det skyldes at disse 
ikke er arkiveret korrekt jvf 
vejledningen https://aulainfo.dk/wp-
content/uploads/Procedure-for-
arkivering-af-elevplaner.pdf. 
 
NB: Hvis elevplanerne ikke er arkiveret 
korrekt, vil det være muligt at uploade 
disse manuelt til Aula. For vejledning 
hertil se afsnit ”Upload af elevplan 
manuelt” 

Foretag en stikprøve og verificer at indholdet 
i mapperne ovenfor stemmer overens med 
indholdet i SkoleIntra 
 

 

  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Procedure-for-arkivering-af-elevplaner.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Procedure-for-arkivering-af-elevplaner.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Procedure-for-arkivering-af-elevplaner.pdf


 

10 
 

Samlemapper (punkt 3) 

Data fra samlemapper vil være placeret forskellige steder i SkoleIntramappen i Aula, da det 
afhænger af, om det er samlemapper på eleven, medarbejderne, fælles samlemapper eller 
klassens samlemapper. Alle er vist herunder med tilhørende sti samt step-by-step guide. 

 

Elevens samlemapper 

 

Beskrivelse  Klik 
Vælg klasse på listen.   

 
 

Vælg Elev  

 
 

Under eleven, vælges her samlemapper.   

 
 

I mappen ses samlemapper tilknyttet 
eleven som fx dansk. I samlemappen 
dansk sammenholdes dokumenter med 
dokumenter i mappen dansk i 
SkoleIntra.  
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Fælles medarbejder samlemapper 

 

Beskrivelse  Klik 
Vælg mappen ”LærerIntra 
fællesmapper”  

 

 
 

I mappen ”LærerIntra fællesmapper” ses 
samlemapper for medarbejderne. Hver 
mappe tilgås for verifikation af data, på 
overskriftsniveau. 
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Klassens samlemapper 

 

Beskrivelse  Klik 
Vælg mappen ”ElevIntra fællesmapper”   

 
Vælg klassen  

 
 

Under valgt klasse vil samlemapper 
fremkomme. Verifikationen af data vil 
herefter bestå i at sammenholde indhold 
i samlemapper i Aula med indholdet i 
samlemapper i SkoleIntra.  

 

 
 

 

Beskeder og medarbejderens samlemapper (punkt 4) 

Herunder ses den sti du skal følge i forbindelse med verificering af beskeder tilknyttet 
medarbejderne og medarbejdernes samlemapper. Der er udarbejdet en step-by-step guide til, 
hvordan du skal verificere data. 

 

Beskrivelse  Klik 
Klik på dine initialer.  
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Her vil du finde to mapper som 
indeholder henholdsvis lærerens 
samlemapper samt beskedarkiv.  

 

 
 

Mangler der Beskeder i Aula skal du 
først afklare om det skyldes at disse 
ikke er arkiveret korrekt jvf afsnit 4.4 i 
vejledningen https://aulainfo.dk/wp-
content/uploads/Vejledning-til-
datamigrering.pdf. 

 

 
Foretag en stikprøve og verificer at indholdet 
i mapperne ovenfor stemmer overens med 
indholdet i SkoleIntra 
 

 

Klasselog (punkt 5) 

Herunder ses den sti du skal følge i forbindelse med verificering af Klasselog, og en step-by-
step guide til, hvordan du skal verificere data. 

 

Beskrivelse  Klik 
Vælg klasse på listen.   

 
 

Vælg Elev  

 
 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Vejledning-til-datamigrering.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Vejledning-til-datamigrering.pdf
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Vejledning-til-datamigrering.pdf
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Under eleven, vælges her Klasselog.  

 
 
 

I mappen Klasselog, ses beskeder som 
omhandler den pågældende elev. Her er 
det igen nødvendigt at sammenholde 
indholdet med SkoleIntra.  
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Kontaktbog (punkt 6) 

Herunder ses den sti du skal følge i forbindelse med verificering af kontaktbog, og en step-
by-step guide til, hvordan du skal verificere data. 

 

Beskrivelse  Klik 
Vælg klasse på listen.   

 
 

Vælg Elev  

 
 

Under eleven, vælges her Kontaktbog  

 
 
 

Indholdet i kontaktbogen, skal 
sammenholdes med indholdet i mappen 
i SkoleIntra.  
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Anbefalinger 

• Det er en god idé at have både SkoleIntra og Aula åben i hver sit browservindue, når 

der verificeres. 

• Den bruger som er ansvarlig for verifikation af data, bør fx have tilknytning til de ele-

ver, som din migrerede data omhandler.   

• Data skal verificeres på overskriftsniveau, for at sikre at personfølsomme dokumenter 

ikke downloades lokalt.  

• Hvis du gennemgår den migrerede data, anbefales det, at du også er supportberetti-

get bruger. Det er udelukkende supportberettigede brugere, som kan oprette fejl på 

eventuelle mangler i SkoleIntraarkivet, via Aulas fejlrapporteringsmodul (se nedenfor).  

• Ved kontrol af kontaktbogsnoter anbefales det, at kigge på ”tråden” for den enkelte 

note og følge de noter som har samme trådID (se skærmbillede nedenfor). I søgefeltet 

indtastes trådID’et og kontaktbogsnoterne kan kobles sammen. 

 

Fejlrapport 

Hvis der skal oprettes en fejlrapport på baggrund af kontrollen, skal fejlrapporteringen foregå 
gennem Aulas fejlrapporteringsmodul af den supportberettigede bruger. I skal i forbindelse 
med oprettelsen af fejl have følgende 3 punkter i mente.  

Før fejlrapport oprettes: 

1. Skolen skal tjekke, om det manglende data skyldes, at den pågældende bruger ikke 
har en tilknytning til det data der forsøges fremsøgt. En medarbejder med rollen ”Sko-
leIntra arkiv administrator” kan kontrollere, om vedkommende har adgang til det 
manglende data. 

I forbindelse med oprettelse af fejlrapport: 

2. Fejlrapporten skal inkludere tidspunkt, hvor det manglende data er oprettet/sidst re-
digeret/arkiveret i SkoleIntra. Der må også gerne knyttes en beskrivelse til fejlrappor-
ten som understøtter skærmbilleder (hvad forventer jeg at se, og hvad kan jeg se). 
Data skabt efter fredag d. 11. oktober 2019 kl. 16:00 vil ikke være migreret til Aula, 
da ItsLearning påbegyndte dataeksporten umiddelbart herefter. 

3. Fejlrapporten skal inkludere titel, sti, eller andet fra SkoleIntra, der konkret beskriver 
placeringen af det manglende data i SkoleIntra. Fejlrapporten skal inkludere et skærm-
billede (screenshot) af Aulas SkoleIntra-dataarkiv på den placering, hvor brugeren 
havde forventet at finde dokumenterne. Samt placering af fil i SkoleIntra. Disse 
skærmbillede må gerne indeholde browserens adresselinje. 
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Oprettelse af fejlrapport 

 

Felt Beskrivelse 
Titel Her indsættes beskrivende titel af fejlrap-

porten 
E-Mail E-mail på vedkommende der opretter fejl-

rapport  
Servicekatalog Her skal vælges ”Opret fejlrapport”  
Bruger Fulde navn på den medarbejder/klasse/elev 

der mangler data i Aula efter datamigrering 
samt skole og kommune.  

Dato Dato på hvornår fejlen er opstået 
Tidspunkt Tidspunkt for hvornår fejlen er set  
Trin til at genskabefejlen Hvilken rolle logger du ind som? Lærer eller 

Institutionel administrator. 
Beskrivelse af hvor du er i SkoleIntra  
Beskrivelse af hvor du er i Aula  
 

Beskrivelse af hvad du forventer at se Hvad forventer du at se i SkoleIntra (under-
støttet med billede fra SkoleIntra) 
 

Beskrivelse af hvad der faktisk sker Hvad ser du (understøttet med billede fra 
Aula)  

Vedhæft fil Her vedhæftes billeder fra SkoleIntra og 
Aula  
Se nedenstående eksempler på billeder.  

For yderligere information om hvordan fejlrapporter oprettes henviser vi til følgende artikel: 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Information-om-support.pdf 

Herunder er der vist et eksempel på hvordan screenshots kombineret med kort beskrivelse af 
potentiel fejl fører til fornuftig information.  

Det gode eksempel 
Herunder viser billedet hvad jeg forventer at kunne se, billedet er taget i SkoleIntra i elevens 
arkiverede mappe for elevplaner. Eksemplet er anonymiseret i dette tilfælde, og der behøver 
ikke være indsat markeringer, bare man kan se elevens navn samt internetadresse for side 
hvor data er placeret.  

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Information-om-support.pdf
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Herunder vises et billede af hvad jeg kan se i Aula, her må der gerne skrives hvad der også 
konkret mangler. Det er vigtigt at kunne se hele stien til mappen som i eksemplet herunder er 
markeret med rød og anonymiseret (for eksemplets skyld).  

 

I ovenstående eksempel, mangler der en elevplan på en elev, det drejer sig konkret om 
Elevplan for Skoleåret 2019, denne er at finde i SkoleIntra men er ikke at finde i Aula. 

Sådan udfyldes fejlrapport på baggrund af ovenstående:  
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Upload af elevplan manuelt 
Herunder vil der følge en step-by-step guide til manuel uploading af elevplaner til 
Aula.  

Beskrivelse  Klik 
Tilgå Dokumenter  

 
 

Gå til Sikkerfildeling  

 
 

Klik på Importer fil øverst til venstre  

 
 

Udfyld felter   

 
 

Vedhæft dokument fra SkoleIntra  

 
 

Gem 

 
 


