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Sagsbeskrivelse
Nærværende sag fremsendes til Skoleudvalgets orientering om status på implementering af Aula, samt
styrket forældresamarbejde med fokus på god kommunikation og brug af Aula.
Baggrund
Regeringen og KL aftalte i juni 2014 som led i aftalen om kommunernes økonomi i 2015, at realisere
initiativet om en brugerportal for folkeskolen. Dette sker gennem en fælles digital udviklingsplan for
folkeskolen, der inkluderer en ny fælles infrastruktur og et kommunalt ansvar for anskaffelse af lokale
løsninger, som digitalt understøtter kommunikation, læring og trivsel.
Brugerportalsinitiativet, også kaldet BPI, er dermed baggrunden for indførelsen af læringsplatforme på
skolerne og den fælleskommunale kommunikationsplatform, Aula.
Aula, som den nye kommunikationsplatform på tværs af skole, DUS og dagtilbud, er klar til ibrugtagning
august 2019 på alle landets folkeskoler, og erstatter dermed SkoleIntra.
Strategien for Aula i Aalborg Kommune er bundet op på en intention om at styrke og kvalificere det digitale
forældresamarbejde.
Hvad er Aula
Aula er en kommunikationsplatform, der er udviklet til at understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel
med nem og sikker kommunikation mellem dagtilbud, skoler, forældre, forvaltninger og andre. Aula gør det
lettere for pædagoger og lærere at kommunikere og koordinere med forældre, forvaltning og andre relevante
samarbejdspartnere såsom PPR, F&B, UngAalborg, Kulturskolen og UU-Aalborg.
I Aula får forældrene én fælles og velkendt indgang for deres børn fra vuggestue til, de går ud af folkeskolen.
Dette skaber sammenhæng og gode overgange mellem barnets liv i dagtilbud og skole. Det betyder, at når
børnehaven skiftes ud med en plads i skolen og DUS, eller hvis et barn skifter skole, følger Aula med som
kommunikationsplatform.
Brugervenlig platform med styr på datasikkerhed og nyeste teknologi
For at sikre en høj brugervenlighed, har der i udviklingsprocessen af Aula været inddraget en bred
testmålgruppe helt fra begyndelsen med involvering af elever, forældre, pædagogisk personale, ledere og
kommunale repræsentanter.
Aula bygget til at kunne håndtere ny teknologi, hvilket betyder, at alle leverandører kan udvikle løsninger til
Aula. Dermed vil kommunerne altid have mulighed for at opdatere Aula med de bedste og mest innovative
løsninger til netop deres folkeskoler og daginstitutioner til at understøtte egne eller fælles målsætninger.
Eksempelvis er MinUddannelse i gang med at udvikle løsninger, der skaber mere sammenhæng mellem
læringsplatformen og Aula.
I forhold til datasikkerhed er Aula bygget efter nyeste standarder og regler for behandling af data og
personfølsomme oplysninger, hvilket gør, at der er styr på datasikkerheden i kommunikationen på Aula.
Dermed vil Aula samtidig åbne op for nye digitale samarbejdsmuligheder på tværs af fagprofessionelle, da
den vil kunne håndtere persondata med en mere sikker løsning.
Implementeringsplan for Aula
Implementeringsopgaven omkring Aula er mere end blot en implementering af en ny digital løsning, det er en
mulighed for at kvalificere både det digitale skolehjemsamarbejde og det tværprofessionelle samarbejde.
Undersøgelser og forskning i anvendelsen af SkoleIntra har vist, at der er store forskelle i forældrenes
oplevelse af værdien af SkoleIntra.
Nogle forældre oplever at kommunikationen gennem SkoleIntra styrker samarbejdet og skaber gode
muligheder for at understøtte deres børns skolegang. Andre forældre oplever, at det er svært at sortere og
prioritere i kommunikationen, og at der kommer al for meget kommunikation, og at det stiller øgede krav til
dem som forældre, som de har svært ved at indfri.
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Derfor griber implementeringsplanen fat i denne udfordring ved at involvere Skolebestyrelserne til at
udarbejde principper for god kommunikation og anvendelse af Aula og ved at involvere al personalet på
skolen til at udarbejde lokale anvendelsesplaner, med udgangspunkt i spørgsmål som: Hvornår er
samarbejdet digitalt, og hvornår er det fysiske møder? Hvad vil vi anvende Aula til på vores skole? Hvordan
og hvor kan Aula kvalificere skole-hjemsamarbejdet? Hvordan sikrer vi involvering af alle forældre? Hvordan
sikrer vi tydelig kommunikation og den rette mængde?
Tidsplan
Aula lanceres på landets folkeskoler efter sommerferien 2019 og i daginstitutionerne i 2020. Allerede fra
januar afprøves og anvendes platformen på skoler i fire testkommuner (Gladsaxe, Høje-Taastrup, Odder og
Aarhus), hvor erfaringer herfra kvalitetssikrer Aula og implementeringsprocesserne omkring Aula, inden det
bredes ud landet over.
I Aalborg Kommune vil skolernes medarbejdere blive koblet på Aula i marts 2019, mens forældrene først vil
kunne anvende Aula fra 1. august.
Nedenfor ses en oversigt for implementeringen for Aula i Aalborg Kommune.

Alle skoler har sammensat et lokalt Aula-team bestående af en ledelsesrepræsentant og superbrugere, der
har til opgave at løse de opgaver der kommer i forbindelse med implementeringen af Aula lokalt.
Skoleforvaltningen vil løbende understøtte både ledere og al personale med support og materialer til både
implementeringsopgaverne, arbejdet i Skolebestyrelserne og i personalegrupperne samt de konkrete
praksisopgaver.
Implementeringen startes med et lederforløb, hvor en ledelsesrepræsentant fra hver skole inviteres ind til
temaeftermiddag i december. Temaeftermiddagen har til formål at klæde deltagerne godt på i forhold til de
opgaver, der er i forhold til udrulning og implementering af Aula. Eksempelvis datamigrering,
forældresamarbejde, kommunikation og uddannelse af medarbejdere.
Herefter uddannes der superbrugere på alle skoler, der dels skal opsætte den lokale udgave af Aula, så den
passer til de lokale forhold på skolen og dels skal sidemandsoplære kolleger på skolerne til anvendelsen af
Aula. Der vil i dette forløb også være lokale workshop, hvor forvaltningen vil understøtte det lokale arbejde
med anvendelsen af Aula.
Herefter introduceres Aula for al personalet lokalt på skolen, og der er mulighed for at afprøve Aula og
arbejde videre med den lokale opsætning og anvendelse af Aula.
I løbet af sommerferien flyttes al data (data migrering) fra SkoleIntra til Aula, så alt er klart til at elever og
forældre kan tage Aula i brug i august 2019.
Al implementeringsarbejdet af Aula foregår i et tæt samarbejde med Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, så der bliver en samlet kommunal løsning omkring Aula. Aula skal først
implementeres i dagtilbud i 2020.
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