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Denne information er målrettet ledere, superbrugere og administrative medarbejdere 
på skolerne. Du modtager informationen, fordi du skal hjælpe med implementeringen 
af den digitale platform Aula, som afløser SkoleIntra fra skoleåret 2019/2020.  
En mere bred information følger samtlige medarbejdere på skoleområdet i UGE 51 
 
Nedenfor finder du den første information om, hvornår Aula rulles ud i løbet af første 
halvår af 2019, og hvornår du bliver introduceret til systemet.  
 
Fremadrettet vil vi sørge for løbende information, så du er orienteret om processen. I 
det nye år vil du også kunne finde generel information om Aula på kommunens 
intranet Egenettet. Det får du mere at vide om i begyndelsen af 2019.  
 

 
 
 
Udviklingen af Aula - er i fuld gang!  
 
Når forældrene tager Aula i brug fra næste skoleår, vil du kende systemet så godt, at 
du kan hjælpe dine pædagogiske kollegaer, og de kan hjælpe forældrene. Dine 
kollegaer bliver selvfølgelig også undervist i systemet, som bliver let at bruge.  

Aula kommer til at styrke dialogen mellem de fagprofessionelle, forældre og børn og 
gøre det nemmere at kommunikere omkring børns læring, trivsel og udvikling.  

Skoler og dagtilbud får Aula som fælles platform. Aula styrker dermed sammenhæng 
og genkendelighed på tværs af institutioner og kommuner og er udviklet med særligt 
fokus på brugervenlighed. Dernæst vægtes sikkerheden højt med ansvarlig 
opbevaring af data og fremtidssikring af kommunernes dataansvar. 

Information til kommende superbrugere i Aula 



 14. december 2019  

2 
 

 

 
10. januar Administrative superbrugere uddannes 

4 personer (se deltagerliste). Kurset bliver afholdt 
på Boesagerskolen og vil vare 7 timer.  
 

30. eller 31. januar  Pædagogiske superbrugere uddannes 
32 personer (se deltagerliste). Kurset bliver afholdt 
på Boesagerskolen og vil vare 7 timer. 
 
Kursusindkaldelse følger snarest.   
 

Februar-marts  De 4 administrative superbrugere uddanner deres 
respektive administrative personale.  
Der lægges en plan for disse aktiviteter individuelt 
på skolerne 

 
11. februar - 5. april  Udrulning af systemet.  

Efter den 5. april vil lærerne have tilgang til 
systemet.  
 

April-maj   De pædagogiske superbrugere uddanner deres 
respektive kollegaer.  
Der lægges en plan for disse aktiviteter individuelt 
på skolerne  

 
Juni  Datamigrering 

Udvalgte data fra SkoleIntra gemmes i bestemte 
mapper, som senere automatisk bliver overført til 
Aula. Der kommer en nøjagtig instruktion i, 
hvordan de udvalgte data behandles i forbindelse 
overførsel til Aula. 
 

August  Aula tages i brug.  
Forældre og elever får adgang - SkoleIntra lukkes.  

 
 
 

 

 

Vigtige datoer i 2019  
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I skemaet nedenfor finder du de overordnede opgaver for dig som enten administrativ 
superbruger eller pædagogisk superbruger.  

 

Rolle 

 

Antal 

 

Opgaver 

 

Tidsplan 

 

Administrativ 
superbruger 
(Ledere og sekretærer, 
én fra hvert distrikt) 

 

 

4 

 
• Medansvarlig for implementering og 

understøttelse af kommunens 
anvendelsesstrategi. 
 

• Lokal opsætning af Aula 
 

• Lokal support både for pædagogisk 
og administrativt personale) 
 

• Undervise/videreformidle til øvrige 
administrative medarbejdere 
 

 
• Superbrugeruddannelse 

den 10. januar 2019 
 

• Videreformidling til 
resterende 
administrativt personale 
februar/marts 19. 

 

Pædagogisk 
superbruger 
(pædagogiske personale 
på skolerne) 

 

 

32 

 
• Medansvarlig for implementering og 

understøttelse af kommunens 
anvendelsesstrategi ift. det 
pædagogiske personale 
 

• Lokal support for det pædagogiske 
personale, samt for forældre og 
elever 
 

• Undervise/videreformidle til det 
øvrige pædagogiske personale. 
 

 
• Superbrugeruddannelse 

den 30. eller 31.1 2019 
 

• Videreformidling i eget 
Aula til resterende 
pædagogisk personale i 
april/maj 19 og i august 
19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgavefordeling og kontakt 

KONTAKT 
 

Har du spørgsmål til ovenstående information, eller til Aula generelt, er du 
velkommen til at kontakte Mads-Peter Galtt, der er kommunal superbruger i Aula. 

 
Mads-Peter Galtt  

Projektleder for Aula, Center for Skole og Dagtilbud 
mail: mads-peter.galtt@egekom.dk 

mobil: 7259 6590. 
 
 


