
Vikardækning: Sådan kan skolerne arbejde med 

vikardækning, når Aula er i drift. 
Når Aula implementeres, skal vikardækning laves i skolernes administrative systemer. Aula kommer ikke 

til at indeholde et modul, der klarer vikardækningen. Det er derfor en mulighed at bruge skolernes 

allerede indkøbte administrative system, der håndterer elever og personale.  En del skoler arbejder 

allerede i dag på denne måde, og to af dem fortæller her om deres erfaringer. 

Når Aula går i drift, skal skolerne derfor bruge deres administrative systemer, når de arbejder med 

vikardækning. I forbindelse med analyserne af kommunernes behov forud for indkøbet af Aula var 

vurderingen nemlig, at det giver mest mening it-arkitekturmæssigt og i forhold til kommunernes 

arbejdsgange i øvrigt, at vikardækning fremover ligger i de administrative systemer, som langt de fleste 

kommuner allerede betaler for. Det drejer sig typisk om KMD Educa Personale og Tabulex Trio. De to 

systemer, der udbydes af henholdsvis KMD og IST, giver overblik over ressourcer, kan overføre information 

direkte til skolens lønsystem og har tilbageløb til både skoleskema og aktivitetsplan i SkoleIntra og siden 

Aula.  

Blik for ressourcer 

Søndermarksskolen i Frederiksberg Kommune og Høng Skole i Kalundborg Kommune anvender allerede nu 

henholdsvis Tabulex Trio og KMD Educa Personale i samspil med SkoleIntra, når der skal laves 

vikardækning.  

Begge systemer rummer et overblik over, hvilke medarbejdere, der har plads i deres skema til at agere 
vikarer (enten skemalagt eller på nogle skoler via puljer), og som har en faglighed, der matcher den 
fraværende medarbejders. Systemerne kan desuden foreslå personale, hvor deres egne klasser er 
fraværende eller har 2-lærer-ordning og dermed ressourcer til rådighed i den enkelte klasse.  

Systemerne overfører desuden data direkte til skolernes lønsystemer. På de fleste skoler bruges der også 
eksterne vikarer, det er især til denne personalegruppe, det er vigtigt at systemerne kan danne og 
videresende oplysninger til løn. Derudover er der tilbageløb til skoleskema og aktivitetsplan i SkoleIntra, 
hermed sparer skolerne nogle arbejdsgange. Det samme vil gælde for samspillet med Aula.  

Investering i overblik 

Begge skoler oplever, at de administrative systemer lader dem vikardække effektivt og nemt, og skoleleder 

på Høng Skole Bo Søndergaard vurderer, at det også har været en god tidsmæssig investering for skolen at 

gå over til at vikardække i skolens administrative system, KMD Educa Personale.  

”Omstillingen til de administrative systemer kræver en tidsmæssig investering, men det er en holdbar 

investering, som gør en mærkbar forskel i hverdagen for hele skolen”, siger Bo Søndergaard.  

På Søndermarksskolen oplever administrativ leder Hanne Ane Visborg Maimann, der selv er med til at lave 

den daglige vikardækning, at brugen af skolens administrative system, bl.a. med tilbageløb af 

skemaændringer fra systemet til SkoleIntra, har skabt en helt ny grad af styring i vikardækningen.  

”Både elever og lærere er mindre usikre i forhold til, hvor de skal være på skolen hvornår ved 

skemaændringer, ligesom vi har et endnu bedre overblik over lektionsantal og lærernes opgaver nu”, 

fortæller Hanne Ane Visborg Maimann.  



Vil man vide mere om brugen af systemerne, anbefaler vi at tage fat i kommunens leverandør, for at her at 

høre præcist, hvordan det bedst tilpasses jeres arbejdsgange. 

https://www.kmd.dk/loesninger/boern-og-uddannelse/kmd-personale  

https://www.ist.com/dk/tabulex-trio  
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