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Hvad er Aula? 

Aulas hovedformål 

”Kommunikationsplatform” – ikke et 

sagsbehandlingssystem eller arkivsystem – ifølge 

KOMBIT 

Organisering 

KL – programleder systemet 

KOMBIT – kravspecificerer og indkøber systemet 

Netcompany – udvikler og drifter systemet 

Skoler og dagtilbud – anvender systemet 

Brugere 

1700 folkeskoler fra efteråret 2019 

2500 daginstitutioner fra vinteren 2020/2021 

Løsningen 

Moduler i Løsningen 

Beskeder 

Opslag 

Hjemmeside 

Infotavle 

Sikker 

fildeling 

Komme/gå Administration 

Profil 

Kontakter 

Galleri 

Grupper 

Søgning 

SamtykkeKalender Database 

Stamdata 

Tilladelser 

Supplerende-

stamdata 

Dokumenter 

Medier (Billede, 

lyd, video) 

Øvrig data 

Brugergrænseflade – Dashboards med Widgets 

Browser App 

Udstilling af Widgets Autentifikation af 

Brugere 

Dataintegration 

Læringsplatforme 

Kommunal 

fildeling 

Fraværsløsninger Serviceplatformen 

STILs Infotjeneste 

Kommunernes adm. 

systemer 

SkemaplanlægningUni-Login 

NemLogin/NemID 
Integrations- 

platformen 

Bibliotekssystemet 

SMS 

Lokale/centralt AD 

Vedhæftning af filer 

fra OneDrive og 

Google Drive
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Arbejdsgruppen 

Før ibrugtagning 

Ville komme til at indeholde materiale, der er bevaringspligtigt efter Rigsarkivets 

regler. Men måske også andet historisk interessant materiale -> 

Aftalt med KL og KOMBIT at se på Aula 1 år efter ibrugtagning, dvs. når der 

var kommet data og dokumenter 

Opstart 

KOMBIT kontakter Københavns Stadsarkiv -> nedsættelse af arbejdsgruppe 

sommeren 2020: KL, § 7-arkiver, KOMBIT og Rigsarkivet 

Arbejde 

Teknisk kortlægning af systemet 

Interview med 10 forskellige kommuner (land/by, stor/lille, Jylland/Øerne)
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Hvordan bruges Aula? 

Indtryk fra interviews 

• Forskellig brug fra kommune til kommune og fra skole til skole 

• Dokumentation flere steder: 

•Udstrakt brug af Office365 

•Hjemmeside 

•AULA 

•Google-drev 

•ESDH (en smule)
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Hvordan bruges Aula? 

Indtryk fra interviews 

• Ikke store mængder fotos/videoer hos skolerne (GDPR) – men ”vand finder veje…” 

• Elevsystemet som det centrale system for elevdata 

• Kalender-indhold måske ikke så relevant at bevare? 

• Ønske om bedre integration til ESDH 

• Arkivering af SkoleIntra-data (KOMBIT-projekt) 

• Hvordan vil daginstitutionerne bruge Aula?
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Hvordan bruges Aula?



Storage-forbrug i Aula april-maj 2021 2005 - 2008

Hvordan bruges Aula?
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Arbejdsgruppens BK-overvejelser 

Datamængder 

KOMBIT regner med 500 TB for en 5-årig periode – især mange fotos 

fra daginstitutioner (et kommunalt ESDH-system fylder ”normalt” 3-4 

TB) 

Bevaringsovervejelser 

• Ikke alle data og dokumenter har historisk værdi 

• Store mængder data -> store udgifter for kommunerne til arkivering 

Hvordan dokumenterer vi denne mangfoldighed af institutioner og brug 

af Aula? Hvordan får vi det ”rigtige” bevaret?
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Arbejdsgruppens BK-overvejelser

Udsnitsbevaring (OBS! Det er tale om et foreløbigt forslag) 

Delvis bevaring (udsnitsbevaring), så kun historisk interessant 

materiale kommer med, og så kommunernes udgifter bliver så 

lave som muligt: 

• Nogle af modulerne 

• Beskeder, Opslag og Galleri: 

1) alle filer skabt på 2 bestemte dage bevares fra alle 

daginstitutioner og skoler + 

2) alle filer fra en skole, en daginstitution og en SFO i 

kommunen (plus lidt flere i de allerstørste kommuner)
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Efterårets arbejde 

Møde i arbejdsgruppen 27.9.2021 om udsnits-forslaget – og om evt. behov for statusmail til 

kommunerne 

Netcompany skal regne på, hvad arbejdsgruppens forslag vil koste, og om det teknisk kan lade 

sig gøre. 

Endelig forslag skal i høring hos de kommunale parter: KL og § 7-arkiverne 

Rigsarkivet udsender endelig bevaringsbestemmelse og vejledningsmateriale. 

Kommunerne kan slette data, der ikke skal bevares. 

Afleveringsfrekvens og afleveringsmodel ikke afklaret endnu
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Spørgsmål? 

Lekkende Pigeskole ca. 1985 (Langebæk Lokalhistoriske Arkiv)

Tak for opmærksomheden! 

Spørgsmål? 
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