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FAQ ifm. ny tidsplan for Aula 
 

 

Spørgsmål 1: Hvornår kan jeg bruge Aula? 

Svar 1: Medmindre du arbejder på en pilotskole, vil du skulle begynde at bruge Aula i din 

hverdag efter efterårsferien 2019 dvs. den 21. oktober 2019.  

 

Spørgsmål 2: Hvorfor bliver ibrugtagningen af Aula udskudt? 

Svar 2: Beslutningen om at udvide pilotfasen af Aula frem til efterårsferien er truffet på 

baggrund af tilbagemeldinger fra pilotskolerne og fra andre brugere og kommuner, herunder 

BPI-referencegruppen. Vi har fået mange vigtige input til funktionaliteten i Aula, og vi har 

brug for tid til at få indarbejdet og pilottestet de afledte ændringer, inden Aula bliver rullet ud i 

alle kommuner.  

 

Spørgsmål 3: Hvor skal vi kommunikere henne efter sommerferien? 

Svar 3: Det skal I på SkoleIntra. KOMBIT er i dialog med Itslearning om at forlænge aftalen 

om SkoleIntra. 

 

Spørgsmål 4: Skal vi så have en ny uddannelse i Aula? 

Svar 4: Nej, det er ikke nødvendigt, men på Aulainfo er der adgang til materialer, som kan 

bruges til at holde jeres viden ajour. Vi vil desuden løbende holde skoleledere, superbrugere 

og administratorer up to date med nyt om Aula, som bedes formidlet videre til de øvrige 

medarbejdere.  

 

Spørgsmål 5: Hvornår skal vi datamigrere? 

Svar 5: Datamigrering sker som planlagt fra centralt hold og vil i udgangspunktet ske 

henover efterårsferien med mulighed for at verificere data de første uger efter efterårsferien. 

I vil modtage yderligere information om datamigrering efter sommerferien. De vejledninger 

der ligger om datamigrering på aulainfo.dk holder stadig – blot med en forskydning i tid.   

 

Spørgsmål 6: Hvad er det for et Aula, der kommer til efteråret?  

Svar 6: Det Aula folkeskolerne kan tage i brug efter efterårsferien vil indeholde de 

væsentlige kommunikationsredskaber i skole-hjem-samarbejdet. Langt hovedparten af den 

funktionalitet, der var beskrevet i den oprindelige kravspecifikation, vil være med, men der er 

også ting, der er sat på hold til fordel for højere prioriterede ønsker fra brugerne. Ønskerne til 

Aula er mange og forskellige på tværs af de over 1300 skoler og institutioner, og ønskerne 

ændrer sig også over tid. Dette er også grunden til at Aula i første omgang kommer i en 

”smal” udgave, og at vi derefter vil sikre, at Aula udvikles efter et roadmap, som er defineret 

og prioriteret i samråd med jer der bruger løsningen i hverdagen. 

 

 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/datamigrering/
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Spørgsmål 7. Hvorfor kommer udskydelsen af ibrugtagningen af Aula først nu? 

Svar 7: Vi er meget tæt, på at have en klar løsning, og vi har frem til for nylig haft en 

forventning om, at Aula ville være klar til brug i august. Men med de seneste input fra 

piloterne og de kommunale projekter må vi erkende, at der er brug for lidt længere tid end 

forventet, til at få gjort Aula klar til alle på forsvarlig vis. Det vigtigste er, at alle medarbejdere, 

elever og forældre får et system, der bliver den hjælp til kommunikation i hverdagen, som 

det er tiltænkt, og derfor er vi naturligvis nødt til at reagere på den feedback, vi har fået fra 

de brugere, der har brugt Aula i praksis.  

Vi er fuldt ud bevidste om, at I – alle steder i kommuner og institutioner – har knoklet for at 

blive klar til at tage Aula i brug fra august. Derfor beklager vi naturligvis også meget, at vi nu 

så tæt på, er nødt til at rykke ibrugtagningen de ti uger hen til efterårsferien.  

 

 

Spørgsmål 8: Vil udskydelsen af Ibrugtagningen på skoleområdet have konsekvenser 

for tidsplanen på dagtilbudsområdet? 

Svar 8: Udskydelsen på skoleområdet har ikke konsekvenser for udrulningen på 

dagtilbudsområdet. Imidlertid afventer vi i øjeblikket en endelig tidsplan for udviklingen af 

Dagtilbudsregisteret og tilsvarende tilpasning af de bagvedliggende administrative systemer, 

og denne kan betyde, at det bliver nødvendigt at justere på tidsplanerne for udrulningen på 

dagtilbudsområdet. Dette vil vi udsende nærmere information om inden sommerferien.  

 

Spørgsmål 9: Hvem skal betale for udskydelsen? 

Svar 9: Udskydelsen betyder, at kommunerne først skal betale for Aula fra den 1. november 

2019. Indtil da vil kommunerne i stedet skulle betale for SkoleIntra.  

 

Spørgsmål 10: Kan I garantere et fejlfrit Aula den 21. oktober? 

Svar 10: I et it-system som Aula vil der altid være fejl, når man starter op. Men derfor har vi 

også etableret et særligt beredskab til at håndtere dette, indtil alting kører helt stabilt.  

 

Spørgsmål 11: Hvilke skoler bliver en del af den udvidede pilot? 

Svar 11: Efter sommerferien udvider vi antallet af pilotskoler til op imod 25. Skolerne bliver 

udvalgt ud fra, at vi skal have input fra så mange forskellige set-ups som muligt. Vi er nu i 

dialog med forskellige potentielle kommuner og melder ud så snart aftalerne er på plads. 


