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1. Forord 

Aula bliver pr. 1. august 2019 skoleområdets (og fra foråret 2020 også dagtilbudsområdets) 

fælles kommunikations- og samarbejdsplatform, som skal styrke samarbejdet mellem de 

fagprofessionelle, forældre og børn ved bedre indsigt i og kommunikation omkring børns læring, 

trivsel og udvikling. 

I Silkeborg Kommune er visionen, at:  

• Aula er den primære digitale arbejdsplatform for børn og unge, pædagogiske 

medarbejdere og ledelse på skoler og i dagtilbud med én indgang til den viden og de 

administrative og didaktiske værktøjer, der er behov for i hverdagen. 

• Aula er den digitale kommunikationsplatform mellem skole/dagtilbud og forældre, hvor 

både funktionalitet og indhold giver forældre mulighed for at støtte deres barns læring 

og trivsel.  

• Aula medvirker til sammenhæng mellem skolerne, dagtilbud og resten af Silkeborg 

Kommune. 

Formålet med denne anvendelsesstrategi er at have en fælles beskrivelse af de beslutninger og 

anbefalinger, som gælder for alle skoler, og af de drøftelser, som skolerne skal have lokalt. 

Den enkelte skoles ledelse behøver dermed ikke drøfte alle muligheder i Aula men kan være 

trygge ved at følge de fælles retningslinjer, som er afstemt med afdelingsledelsens vision og 

gældende lovgivning samt det samlede fælles blik for systemet.    

 

Denne anvendelsesstrategi tager udgangspunkt i Aulas funktionalitetsbeskrivelse fra 

leverandøren. Strategien er derfor organiseret på samme måde, og under hvert afsnit er tilføjet 

Silkeborg Kommunes lokale beslutninger: 

• Hvad der er fælles for alle skoler = Retningslinjer for alle skoler (skal følges)  

• Hvad skolerne bør overveje = Anbefalinger til skolerne (gode at følge) 

• Hvad skolerne bør drøfte lokalt = Drøftelser på skolerne (gode at gennemføre) 

  

Silkeborg Kommunes skoler

Anvendelsesstrategi =

Vision, fælles retningslinjer (skal følges) + anbefalinger og oplæg til drøftelse (gode at følge)

Den enkelte skole
Lokale beslutninger og principper (gode at gennemføre)

Anvendelsesstrategien med div. bilag og dokumenter kan også findes på  

https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse 

Strategien bliver løbende opdateret på denne hjemmeside, hvor vi også vil 

henvise til de relevante sider på leverandørens hjemmeside.  

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
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1.1 Fokus i de fælles beslutninger og anbefalinger omkring anvendelse 

1. At de fælles kommunale beslutninger og anbefalinger træffes i henhold til at:  

➢ sikre de overordnede visioner for Aula i Silkeborg Kommune 

➢ lette skolernes og dagtilbuddenes arbejde med at komme i gang med Aula 

➢ understøtte medarbejderne i at overholde databeskyttelsesforordningen 

➢ understøtte medarbejderne i at overholde notat- og journaliseringspligten 

 

2. At give skolerne og dagtilbuddene mulighed for at bruge Aula på en måde, så systemet 

understøtter hverdagen og den kommunikation, som skolen og dagtilbuddet ønsker at 

have med forældrene. 

 

3. At arbejdsgangene bliver så enkle som muligt.  
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2. Hvordan bruger vi Aula på skoleområdet? 

2.1. Kommunikation 

2.1.1. Aula og de andre beskedsystemer på skoleområdet 

Aula er skoleområdets primære kommunikations- og samarbejdsplatform og vil indeholde 

funktionaliteter, der gør, at medarbejderne kan skrive, gemme og sende indhold med både 

almindelige og følsomme personoplysninger sikkert.  

Alle pædagogiske medarbejdere får følgende arbejdsmail stillet til rådighed af Silkeborg 

Kommune: Uni-login@Aula.dk. Private mails og Skolekom kan ikke bruges som arbejdsmail i 

Silkeborg Kommune. 

Derudover vil der være medarbejdere – primært ledere og administrative medarbejdere - der 

ligeledes har en Outlook (silkeborg.dk) mail. 

Herunder kan overordnet ses, hvordan beskedsystemerne er forskellige, og hvordan de bruges: 

 

Læs mere om hvorfor det er vigtigt at bruge it-systemerne korrekt i retningslinjer for 

beskyttelse af personoplysning. 

Læs mere om hvordan en arbejdsmail i Silkeborg Kommune må bruges på siko. 

 

2.1.2. Aulas kommunikations- og informationsfunktionaliteter 

Aula indeholder flere funktionaliteter, herunder mail med mulighed for at fremsende information 

og have dialog med skolens interessenter.  

I Aulas overblik/brugerens forside (den første side, som brugeren ser) kommer alle brugerens 

opslag, notifikationer om beskeder, kalenderinvitationer, widgets mm. Ingen Aula brugere har 

samme opsætning og dermed visning, idet en bruger kan være medlem af forskellige grupper, 

være ansat flere steder, have et forskelligt antal børn på forskellige skoler mm. Det kan derfor 

være svært at gennemskue, hvor meget information den enkelte bruger samlet set vil få.  

Skoleledelsen drøfter med udgangspunkt i denne kommunale anvendelsesstrategi, hvordan 

skolens brugere anvender de forskellige kommunikationsmuligheder i Aula for at sikre en 

ensartet brug overfor fx forældre og for at sikre, at overblikket ikke bliver overfyldt. 

Følgende funktionaliteter i Aula giver medarbejderne mulighed for at sende information:  

Aula - aula.dk

•Alle pædagogiske og administrative 
medarbejdere på skolerne

•Forældre, elever og andre brugere kan 
sende og modtage sikkert til skolen

•Må bruges til alle typer oplysninger 

Outlook - silkeborg.dk

•Ledere og medarbejdere med 
administrativ adgang

•Forældre kan sende og modtage sikkert 
gennem e-boks (sikker mail).

•Må bruges til alle typer oplysninger

mailto:Uni-login@Aula.dk
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
http://siko.silkeborg.dk/it-systemer-og-vaerktoejer/bliv-klogere-paa-it-sikkerhed-og-gdpr/God-it-skik/Mails-og-kalender
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Læs mere om, hvordan pædagogiske medarbejdere kan skrive kort og relevant til forskellige 

målgrupper (kommer i løbet af februar 2019 på Aula-siden om anvendelse) 

Retningslinjer for alle skoler omkring kommunikation i Aula 

• Alt digitalt (sam-)arbejde, hvori der indgår både almindelige og følsomme 

personoplysninger foregår i Aula. 

• Alle medarbejdere og ledere på skoleområdet kontaktes via Aula.  

• Den enkelte skoles ledelse sikrer, at skolens medarbejdere bruger Aula på en ensartet 

måde, sådan at forældre, elever og medarbejdere ved, hvor de kan forvente at finde de 

informationer, der understøtter elevernes læring og trivsel.  

Anbefalinger til skolerne 

• Skolens ledelse anbefales at udarbejde en procesplan for, hvordan den vil implementere 

kommunens anvendelsesstrategi på skolen – herunder hvordan skolebestyrelsen og 

LokalMED inddrages i arbejdet med afklaringer omkring anvendelse. Husk at tjekke 

skoles principper omkring skole-hjem samarbejde og andre principper, som kunne 

omhandle kommunikation og samarbejde. 

Se oplæg til procesplan (kommer i løbet af januar 2019 på Aula-siden om anvendelse) 

• Skolens ledelse anbefales at nedskrive alle væsentlige beslutninger omkring anvendelse 

for at holde fast i implementeringsarbejdet, og for at skolens Aula-nøglepersoner har et 

beslutningsgrundlag at henvise til.   

• Skolens ledelse anbefales at formidle materialet om at skrive godt og relevant med 

henblik på, at medarbejderne skriver korte og præcise opslag i overblikket og i 

gruppesiderne, da disse vises i brugernes strøm på forsiden.  

Se materiale om hvordan pædagogiske medarbejdere kan skrive kort og relevant til 

forskellige målgrupper (kommer i løbet af februar 2019 på Aula-siden om anvendelse) 

• Skolens ledelse anbefales at opfordre skolens medarbejderes til at bruge 

kommentarfunktionaliteten (Samme funktionalitet som i fx Facebook) i systemet 

begrænset og kun på udvalgte steder, hvor de følger kommentarerne/dialogen. 

Drøftelse på skolerne 

• Hvor og hvordan vil skolens ledelse og medarbejdere kommunikere med skolens 

forældre, elever og hinanden med udgangspunkt i denne kommunale 

anvendelsesstrategi? 

Se oplægget til drøftelse om skole-hjemsamarbejde på skolen. 

• Hvem på skolen kan oprette opslag i overblikket, oprette gruppesider og skrive til 

hinanden? 

Se Aula-beskrivelsen af rettigheder og roller i Aula  

• Hvilke informationer vil skolen ikke bruge opslag i overblikket til? 

• Hvilke supplerende materialer og principper omkring anvendelsen af Aula vil skolen 

udarbejde – bør beslutningerne fx skrives som en strategi eller et princip for skolen? 

 

Opslag til grupper

•Need-to-know og nice-to-
know information og dialog i 
henhold til gruppens formål

•Skriv kort og målrettet, da 
opslaget kommer på de 
valgte brugeres forside.

Beskeder/e-mail

•Længere individuel eller 
gruppeinformation med 
mulighed for dialog.

•Skriv præcist, ordentligt og 
sagligt, da indholdet kan 
indgå i sagsbehandling.

Kalender og ugeplan

•Informationer i forbindelse 
med kalenderaktiviteter.

•Ugeplanen (data laves i 
Meebook) bruges til 
informationer omkring 
undervisningen.

https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aulainfo.dk/guide-til-medarbejdere/inspiration-til-det-gode-skole-hjem-samarbejde/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/
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Grupper – med eller uden gruppeside 

Alle brugere i Aula vil på forhånd blive tilknyttet nogle grupper via det administrative system 

TEA og Uni-login (Fx Skole, klasse, hold). Skolens medarbejdere med rettigheder til at oprette 

grupper kan i Aula oprette og knytte brugerne til yderligere lokale grupper direkte i Aula via 

administrationsdelen. 

Læs mere om gruppetilknytninger i retningslinjer for oprettelse af brugere i TEA og Uni-login på 

Aula-siden om anvendelse. 

Alle klasser bliver oprettet med en gruppeside, hvor klassens elever, medarbejdere og forældre 

er tilknyttede.  

Retningslinjer for alle skoler omkring grupper 

• Skolerne efterlever de kommunale retningslinjer for oprettelse af brugere i TEA og Uni-

Login. 

• Den kommunale administrator opretter en række gruppesider på tværs af skoler fra 

Skoleafdelingen, som primært omhandler faglige emner, vejlederfunktioner og projekter. 

Det er kun kommunens administrator, som kan oprette og ændre gruppesider på tværs 

af skoler.  

Se liste over, hvilke gruppesider der oprettes på tværs af kommunen (kommer i februar 

på Aula-siden om anvendelse)  

• Gruppesider må ikke bruges til at sagsbehandle i, da de ikke egner sig til hverken 

almindelige eller følsomme personoplysninger. Brug i stedet beskedsystemet, hvor to-

faktor-login kan bruges. 

Anbefalinger til skolerne 

• Skolens ledelse anbefales i første omgang at være begrænsende i forhold til, hvem der 

kan oprette grupper og skrive i disse. Tommelfingerregel; Jo større gruppe – jo færre 

rettigheder til gruppemedlemmerne. 

• Skolens ledelse anbefales, at ”sociale” gruppesider for forældre oprettes efter nøje 

overvejelse om, hvorvidt skolen kan stå inde for og sikre gruppens indhold, eller om 

forældre i stedet bør henvises til andre velegnede medier.  

Drøftelse på skolerne 

• Hvilke lokale grupper vil skolen oprette yderligere som supplement til de grupper, som er 

oprettet på baggrund af indtastning i TEA, Uni-Login og på tværs af skoler? 

Brug gerne skema (kommer i februar 2019 på Aula-siden om Anvendelse) 

• Hvem kan oprette grupper på skolen – er det kun lokaladministrator, superbrugere eller 

er det alle medarbejdere? Rettigheden giver adgang til administrationsmodulet, så 

skolen bør overveje, om det er hensigtsmæssigt at give adgang til alle medarbejdere. 

• Hvem kan skrive til hinanden i de grupper, som kommer fra TEA?  

• Vil skolen oprette sociale gruppesider til medarbejdere? 

• Hvilke grupper er skoleledelsen en del af? 

• Bør skolen have lokale retningslinjer/principper for brugen af grupper? 

• Hvornår vil skolen lave en evaluering af skolens brug af grupper med henblik på at 

justere i en evt. strammere eller løsere retning? 
• Kan gruppesider for klasser bruges aktivt i forhold til elevernes dagligdag? 

  

https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
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Beskeder og e-mail 

Alle brugere får en indbakke (Beskeder) med mailen Uni-login@aula.dk tilknyttet, hvor de kan 

modtage og skrive beskeder til andre Aula-brugere og til eksterne mailadresser. Herunder vil fx 

en medarbejder kunne sende og modtage mails med personoplysninger til og fra silkeborg.dk-

mailadresser.  

Beskedindbakken er fortsat individuel, og ingen andre end brugeren selv kan tilgå denne. 

Beskederne kommer til at være i tråde, sådan at de personer, som har modtaget beskeden, 

bliver en del af beskedtråden, så alle kan se, hvem der har set og svaret på beskeden. Brugeren 

vil også kunne se, hvem der er kommet på og gået ud af tråden.  

Retningslinjer for alle skoler omkring beskeder og e-mail 

• Aula.dk e-mailen er alle pædagogiske medarbejderes e-mailadresse, som tjekkes dagligt 

på arbejdsdage.  

• Skolens ledere og medarbejdere, der bruger en Outlook-adresse, kan også kontaktes via 

Aula.dk. 

• Beskeder markeres som følsomme, og derved aktiveres to-faktor-login, når de 

indeholder følsomme personoplysninger fra databeskyttelsesforordningen artikel 9: 

Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller 

filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af 

genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk 

person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold 

eller seksuelle orientering.  

• Skolens ledelse igangsætter en proces på skolen, der får alle medarbejdere på Aula-

mailen og væk fra brugen af privat mail og Skolekom mail, samt får sikret, at alle mails 

med både almindelige og følsomme personoplysninger slettes på tidligere mailkonti.  

Anbefalinger til skolerne 

• Skolens ledelse anbefales at sammentænke skolens Aula-proces og skolens proces 

omkring beskyttelse af personoplysninger med henblik på at sikre, at medarbejderne 

ved, hvilke oplysninger, der er almindelige og følsomme personoplysninger, sådan at de 

kan bruge Aulas funktionaliteter (og andre it-systemer) korrekt.  

Se retningslinjer for beskyttelse af personoplysning. 

Drøftelse på skolerne 

• Hvordan kan skolens medarbejdere bruge den nye beskedtråd aktivt i forhold til en elev 

fx i samarbejdet mellem flere interessenter som medarbejdere, forældre og PPR?  

• Kan skolens medarbejdere få gavn af muligheden med at oprettet fællespostkasser fx til 

teams?  

• Hvordan vil skolens ledelse håndtere, hvis medarbejdere ikke bruger sin Aula-mail til 

indhold med personoplysninger? 

 

  

mailto:Uni-login@aula.dk
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
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Kalender, skema og ressourcer 

I Aulas kalender samles alt, der har med tid og planlægning på skolen at gøre – dette inkluderer 

skema, mødeaktiviteter, begivenheder samt mulighed for at reservere kommunens og skolens 

ressourcer fx lokaler, rekvisitter, samlinger, m.fl.  

Kalenderens skemabrikker med oplysninger omkring lærer, klasse og lokale kommer fra TRIO, 

som er Silkeborg Kommunes skemaplanlægningssystem. Skemaindtastning og skemaændringer 

foregår i TRIO.  

Der vil komme udmeldinger omkring vikardelen på et senere tidspunkt. 

Retningslinjer for alle skoler omkring kalender, skema og ressourcer i Aula 

• Kalenderen i Aula bruges af alle skolens primære interessenter, således skolens 

medarbejdere og ledere nemt kan booke hinanden til et møde eller booke skolens 

ressourcer. 

• Kalenderen er de pædagogiske medarbejderes arbejdskalender, hvor de på ét sted kan 

finde aftaler, se skemaer, begivenheder på skolen, planlægge møder, se andres 

kalendere, booke ressourcer mm. 

• Alle skoler bruger TRIO til skemaplanlægning/-indtastning og skemaændringer for at 

sikre, at skemabrikker oprettes og ændres korrekt i Aula. 

• Booking af skolens lokaler efter kl. 16 på hverdage og i weekenden sker via Silkeborg 

Kommunes Fritidsportal. 

• Retningslinjerne for beskyttelse af personoplysning følges i forhold til brug af kalenderen.    

Anbefalinger til skolerne 

• Skolens ledelse anbefales at igangsætte en proces, hvor skolens skemalægning bliver 

gennemført/indtastet i TRIO, og at der kommer nye rutiner omkring skemaændringer og 

vikardækning.  

• Skolens ledelse anbefales at sikre en ensartet brug af kalenderen, sådan at forældre, 

elever og medarbejdere ved, hvor de kan forvente at finde de informationer, der 

understøtter elevernes læring og trivsel, og som er aktuelle for den pågældende dag. 

Drøftelse på skolerne 

• Hvilke informationer lægger medarbejderne i kalenderen på skolen og på hvilken måde? 

• Hvilke ressourcer vil skolen oprette i TRIO og i Aula? 

  

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
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2.2. Filhåndtering på skoleområdet 

Når ledere og medarbejdere på skoleområdet skriver eller gemmer data digitalt, er det vigtigt at 

vide, om data indeholder både almindelige og følsomme personoplysninger, idet begge typer 

personoplysninger skal opbevares mere sikkert end andre typer information.  

Se hvad der er både almindelige og følsomme personoplysninger i retningslinjer for beskyttelse 

af personoplysning. 

Overblik over filhåndtering og drev på skoleområdet: 

2.2.1 Filer med personoplysninger 

 

2.2.2 Filer uden personoplysninger 

 

2.2.3 Sikkert drev og fælles drev i Aula 

Alle Aula-brugere får adgang til to fildrev i Aula; Sikkert drev og fælles drev. Desuden vil der 

være en integration i form af en direkte adgang uden ekstra login til Google Drev.   

Lagring på andre drev eller medier kan kun ske i henhold til Retningslinjer for beskyttelse af 

personoplysning.  

Kommunens ESDH løsning, GO bruges fortsat til journaliserings- og arkivpligtige filer. Der er 

igangsat et arbejde med at udvikle en integration mellem Aula og GO, således at 

journaliseringspligtigt materiale kan overføres til GO også af pædagogisk personale uden at de 

får adgang til GO. 

•Indhold med personoplysninger om trivsel, både 
individuel og gruppe

Aula sikkert drev

•Indhold med personoplysninger om faglig udvikling
Meebook

•Specifikt fagligt indhold med personoplysninger om 
trivsel, både individuel og gruppe 

Hjernen & Hjertet/Klassetrivsel.dk –
fagsystem

•Indhold med personoplysninger, der er notat- og 
journaliseringspligtigt, skal også journaliseres i GO

GO (GetOrganized)

•Aula fælles filer kan indeholde skolens fælles interne og 
administrative rammesættende filer, men de kan pt.  ikke 
organiseres i mapper.

Aula fælles drev

•Indhold med skolens fælles interne administrative og 
rammesættende filer

•Filer til skolens hjemmeside, bør kun lægges der.
Google fælles drev

•Indhold med individuelle undervisningsrelaterede 
materialer

Google individuelt drev

•Indhold uden personoplysninger, der er arkivpligtigt, skal 
også journaliseres i GO

GO (GetOrganized)

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
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Sikkert drev 

Sikkert drev er alle medarbejderes arbejdssted, når det handler om dokumentation af elevernes 

trivsel. Adgang til drevet kræver et ekstra login (to-faktor), som alle medarbejdere får adgang 

til.  

Se vejledning omkring to-faktorlogin (Kommer i marts 2019 på Aula-siden om anvendelse) 

Fælles drev 

Fælles drev i Aula er et sted, hvor skolens fælles dokumenter kan ligge, fx retningslinjer, 

arbejdsgangbeskrivelser, arbejdsmiljødokumenter mm. Skolen har pligt til at offentliggøre en 

del af disse dokumenter på hjemmesiden, så der skal de også ligge. Det vil være 

hensigtsmæssigt kun at lægge de ”pligtige” dokumenter på hjemmesiden og efterfølgende linke 

til dem fra et dokument i Aula/Google Drev. Fælles drev kan i version 1.0 ikke organiseres i 

mapper, og Aula-projektet har lavet et forslag til, hvordan fælles interne dokumenter kan 

opbevares i Google Drev.  

Se oplæg til en organisering af Google Drev.  

Retningslinjer for alle skoler omkring filhåndtering 

• Aulas sikre drev og GO (journaliserings- og arkivpligtige filer) samt fagsystemerne 

Hjernen & Hjertet/Klassetrivsel.dk er de eneste fildrev, som medarbejderne får stillet til 

rådighed af Silkeborg Kommune, hvor indhold med personoplysninger om trivsel både på 

individuel og gruppeniveau kan ligge.  

• Skolens ledelse igangsætter en proces på skolen, der får alle medarbejdere på to-

faktorlogin og sikkert drev samt får sikret, at alle dokumenter med både almindelige og 

følsomme personoplysninger flyttes og slettes på tidligere tilladte fildrev såsom Google 

Drev.  

Anbefalinger til skolerne 

• Skolens ledelse anbefales at sammentænke skolens Aula-proces og skolens proces 

omkring beskyttelse af personoplysninger. Ledelsen kan derved sikre, at medarbejderne 

ved, hvilke oplysninger, der er både almindelige og følsomme personoplysninger, sådan 

at medarbejderne kan bruge Aulas funktionaliteter (og andre it-systemer) korrekt.  

Se retningslinjer for beskyttelse af personoplysning 

• Skolens ledelse anbefales at sammentænke skolens Aula-proces og skolens proces 

omkring notat- og journaliseringspligt med henblik på at sikre, at medarbejderne ved, 

hvilke oplysninger, der noteres i Aula og på hvilken måde, sådan de kan bruge Aulas 

funktionaliteter (og andre it-systemer) korrekt.  

• Skolens ledelse anbefales at anvende og tilpasse oplæg til organisering af Google Drev, 

så kommunens skoler har en ensartet filhåndtering af fælles dokumenter. 

Drøftelse på skolerne 

• Hvordan kan skolen organisere skolens fælles interne dokumenter på en hensigtsmæssig 

måde i Google Drev, dvs. tilpasse oplægget til lokal afdelingsopdeling og mødestruktur 

mv., så medarbejderne ved, hvor de kan forvente at finde dokumenterne? 

Se oplæg til en organisering af skolens Google Drev.  

https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://www.mindmeister.com/da/1176731637/google-drev-struktur-i-skolens-alle-personale?fullscreen=1
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
https://www.mindmeister.com/da/1176731637/google-drev-struktur-i-skolens-alle-personale?fullscreen=1
https://www.mindmeister.com/da/1176731637/google-drev-struktur-i-skolens-alle-personale?fullscreen=1
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2.3 Andre funktionaliteter 

2.3.1. Galleri, samtykkeerklæringer, supplerende stamdata og tilladelse 

Læs mere i afsnit 4.8 og 4.9 i Aulas funktionalitetsbeskrivelse  

Retningslinjer for alle skoler 

• Skolerne følger Retningslinjer for beskyttelse af personoplysning i forhold til opmærkning 

af situations- og portrætbilleder, sådan at forældrenes samtykke omkring billeder 

håndteres korrekt i Aula. 

• Skolerne beslutter, hvilke supplerende samtykker, tilladelser og stamdata, de har behov 

for i forhold til skolens daglige virke fx klatring, sejlads, cykelture, mm. 

Anbefalinger til skolerne 

• Skoleledelsen anbefales at kontakte Juridisk Enhed i forbindelse med at formulere nye 

samtykker og tilladelser for at sikre, at de er i overensstemmelse med lovgivningen. 

• Skolens ledelse anbefales at afklare, hvordan viden omkring opmærkning af medier 

formidles ud til medarbejderne. 

Til drøftelse på skolerne 

• Hvordan vil skolen fremadrettet bruge billeder og medier i forbindelse med 

undervisningen, når der ligger en ekstraopgave i at tagge portrætbilleder? 

• Hvilke supplerende oplysninger eller tilladelser har I behov for omkring jeres elever i 

forhold til undervisningen eller fritidsdelen?   

• Er der andre udover lokaladministratoren på skolen, som kan oprette tilladelser? 

2.3.2. Widgets og dashboards 

Læs mere i afsnit 5.3 og 6.5 i Aulas funktionalitetsbeskrivelse  

Widgets til Aula tillades gennem en sikkerheds- og designtest via Netcompany.  

Valget af widgets har betydning for alle brugere, der er tilknyttet skolen. Hvis brugere er 

tilknyttet flere skoler eller dagtilbud, vil alle widgets fra tilknyttede skoler eller institutioner 

bliver vist på brugerens forside.  

Retningslinjer for alle skoler om widgets og dashboards 

• Dashboards og widgets sættes op for alle skoler på tværs af kommunen af den 

kommunale administrator. 

• Den enkelte skole samarbejder med den kommunale administrator om at tilpasse sine 

widgets til skolens behov. 

• Ønsker til nye widgets og integrationer sendes til den kommunale administrator, som 

behandler og forhandler nye widgetsaftaler. 

Anbefalinger til skolerne 

• Skolens ledelse anbefales at være opmærksom på kvaliteten af indholdet fra skolen i de 

widgets, som fremvises på de 7 forskellige brugerprofiler i Aula. Kan bl.a. tjekkes via 

Meebook. 

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/
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2.3.3. Anmeldelse af indhold  

Læs mere i afsnit 5.6 i Aulas funktionalitetsbeskrivelse  

Brugere af Aula kan anmelde stødende indhold under hvert enkelt opslag, mediefil eller 

kommentar. Når en bruger anmelder indhold, vil anmeldelsen figurere i administratorens liste 

over anmeldt indhold i administrationsmodulet. 

Retningslinjer for alle skoler omkring anmeldelse af indhold 

• Alle skolers lokaladministrator får tildelt rettigheden til at slette anmeldt indhold. 

Anbefalinger til skolerne 

• Skolens ledelse anbefales at drøfte Skoleafdelingens forslag til spilleregler for god tone – 

herunder forslag til, hvordan skolen håndterer sletning i Aula (Kommer i marts 2019 på 

Aula-siden om anvendelse) 

Til drøftelse på skolerne 

• Hvordan vil skolen formidle spillereglerne ud til forældre og elever? 

  

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
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3. Hjemmeside 

Læs mere i afsnit 5.4 i Aulas funktionalitetsbeskrivelse.  

Hjemmesiderne vil komme til at opfylde de lovpligtige minimumskrav til skolers hjemmesider, 

ligesom der vil blive afholdt workshops inden de rulles ud. 

De skoler, der har købt et domænenavn uden ”skoleporten”, kan fortsat beholde navnet, 

forudsat de betaler for hosting.   

Beslutninger omkring nye hjemmesider kommer senere.  

4. Rettigheder og roller 

Se Aula-beskrivelse af rettigheder og roller 

Retningslinjer for alle skoler 

Den kommunale administrator håndterer følgende for alle skoler: 

• Håndterer overgangsår for alle skoler 

• Håndterer godkendte e-mailadresser og domæner uden for Aula fx silkeborg.dk og 

silkeskole.dk 

• Håndterer kommunikationskanaler for alle skoler. Skolerne begrænser i stedet i 

gruppeopsætningen. 

• Håndterer forvaltningsmyndighed 

• Håndterer retten til at blive glemt på forespørgsel fra en skoles lokaladministrator 

• Håndterer minimumsalder for samtykker for alle skoler 

• Håndterer overordnede dashbords for alle skoler 

Anbefalinger til skolerne 

• Skolens ledelse anbefales at drøfte, om der er nogle af de beskrevne rettigheder for 

lokaladministration, som med fordel kan gives til andre medarbejdere på skolen også. 

Se Aula beskrivelse af rettigheder og roller. 

Drøftelse på skolen 

• Hvilke rettigheder og roller kan tildeles andre medarbejdere på skolen? 

  

https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/
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5. Retningslinjer for brugen - samlet 

Proces og 

kommunikation 

på skolen 

• Alt digitalt (sam-)arbejde, hvori der indgår både almindelige og 

følsomme personoplysninger foregår i Aula. 

• Alle medarbejdere og ledere på skoleområdet kontaktes via Aula.  

• Den enkelte skoles ledelse sikrer, at skolens medarbejdere bruger 

Aula på en ensartet måde, sådan at forældre, elever og 

medarbejdere ved, hvor de kan forvente at finde de informationer, 

der understøtter elevernes læring og trivsel.  

 

Grupper • Skolerne efterlever de kommunale retningslinjer for oprettelse af 

brugere i TEA og Uni-Login. 

• Den kommunale administrator opretter en række gruppesider på 

tværs af skoler fra Skoleafdelingen, som primært omhandler faglige 

emner, vejlederfunktioner og projekter. Det er kun kommunens 

administrator, som kan oprette og ændre gruppesider på tværs af 

skoler.  

Se liste over, hvilke gruppesider der oprettes på tværs af kommunen 

(kommer i februar på Aula-siden om anvendelse)  

• Gruppesider må ikke bruges til at sagsbehandle i, da de ikke egner 

sig til hverken almindelige eller følsomme personoplysninger. Brug i 

stedet beskedsystemet, hvor to-faktor-login kan bruges. 

 

Beskeder • Aula.dk e-mailen er alle pædagogiske medarbejderes e-mailadresse, 

som tjekkes dagligt på arbejdsdage.  

• Skolens ledere og medarbejdere, der bruger en Outlook-adresse, kan 

også kontaktes via Aula.dk. 

• Beskeder markeres som følsomme, og derved aktiveres to-faktor-

login, når de indeholder følsomme personoplysninger fra 

databeskyttelsesforordningen artikel 9: Behandling af 

personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs 

eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold 

samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål 

entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller 

oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle 

orientering.  

• Skolens ledelse igangsætter en proces på skolen, der får alle 

medarbejdere på Aula-mailen og væk fra brugen af privat mail og 

Skolekom mail, samt får sikret, at alle mails med både almindelige 

og følsomme personoplysninger slettes på tidligere mailkonti.  

 

Kalender, 

skema og 

ressourcer 

• Kalenderen i Aula bruges af alle skolens primære interessenter, 

således skolens medarbejdere og ledere nemt kan booke hinanden til 

et møde eller booke skolens ressourcer. 

• Kalenderen er de pædagogiske medarbejderes arbejdskalender, hvor 

de på ét sted kan finde aftaler, se skemaer, begivenheder på skolen, 

planlægge møder, se andres kalendere, booke ressourcer mm. 

• Alle skoler bruger TRIO til skemaplanlægning/-indtastning og 

skemaændringer for at sikre, at skemabrikker oprettes og ændres 

korrekt i Aula. 

• Booking af skolens lokaler efter kl. 16 på hverdage og i weekenden 

sker via Silkeborg Kommunes Fritidsportal. 

Retningslinjerne for beskyttelse af personoplysning følges i forhold til 

brug af kalenderen. 

 

https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
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Filhåndtering • Aulas sikre drev og GO (journaliserings- og arkivpligtige filer) samt 

fagsystemerne Hjernen & Hjertet/Klassetrivsel.dk er de eneste 

fildrev, som medarbejderne får stillet til rådighed af Silkeborg 

Kommune, hvor indhold med personoplysninger om trivsel både på 

individuel og gruppeniveau kan ligge.  

• Skolens ledelse igangsætter en proces på skolen, der får alle 

medarbejdere på to-faktorlogin og sikkert drev samt får sikret, at 

alle dokumenter med både almindelige og følsomme 

personoplysninger flyttes og slettes på tidligere tilladte fildrev såsom 

Google Drev.  

 

Andre 

funktionaliteter 
• Skolerne følger Retningslinjer for beskyttelse af personoplysning i 

forhold til opmærkning af situations- og portrætbilleder, sådan at 

forældrenes samtykke omkring billeder håndteres korrekt i Aula. 

• Skolerne beslutter, hvilke supplerende samtykker, tilladelser og 

stamdata, de har behov for i forhold til skolens daglige virke fx 

klatring, sejlads, cykelture, mm. 

• Dashboards og widgets sættes op for alle skoler på tværs af 

kommunen af den kommunale administrator. 

• Den enkelte skole samarbejder med den kommunale administrator 

om at tilpasse sine widgets til skolens behov. 

• Ønsker til nye widgets og integrationer sendes til den kommunale 

administrator, som behandler og forhandler nye widgetsaftaler. 

• Alle skolers lokaladministrator får tildelt rettigheden til at slette 

anmeldt indhold. 

 

Hjemmeside Kommer senere 

 

Rettigheder og 

roller 

Den kommunale administrator håndterer følgende for alle skoler: 

• Håndterer overgangsår for alle skoler 

• Håndterer godkendte e-mailadresser og domæner uden for Aula fx 

silkeborg.dk og silkeskole.dk 

• Håndterer kommunikationskanaler for alle skoler. Skolerne 

begrænser i stedet i gruppeopsætningen. 

• Håndterer forvaltningsmyndighed 

• Håndterer retten til at blive glemt på forespørgsel fra en skoles 

lokaladministrator 

• Håndterer minimumsalder for samtykker for alle skoler 

• Håndterer overordnede dashbords for alle skoler 

 

 

  

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
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6. Anbefalinger til skolen - samlet 

Proces og 

kommunikation 

på skolen 

• Skolens ledelse anbefales at udarbejde en procesplan for, hvordan 

den vil implementere kommunens anvendelsesstrategi på skolen – 

herunder hvordan skolebestyrelsen og LokalMED inddrages i arbejdet 

med afklaringer omkring anvendelse. Husk at tjekke skoles 

principper omkring skole-hjem samarbejde og andre principper, som 

kunne omhandle kommunikation og samarbejde. 

Se oplæg til procesplan (kommer i løbet af januar 2019 på Aula-

siden om anvendelse) 

• Skolens ledelse anbefales at nedskrive alle væsentlige beslutninger 

omkring anvendelse for at holde fast i implementeringsarbejdet, og 

for at skolens Aula-nøglepersoner har et beslutningsgrundlag at 

henvise til.   

• Skolens ledelse anbefales at formidle materialet om at skrive godt og 

relevant med henblik på, at medarbejderne skriver korte og præcise 

opslag i overblikket og i gruppesiderne, da disse vises i brugernes 

strøm på forsiden.  

Se materiale om hvordan pædagogiske medarbejdere kan skrive kort 

og relevant til forskellige målgrupper (kommer i løbet af februar 

2019 på Aula-siden om anvendelse) 

• Skolens ledelse anbefales at opfordre skolens medarbejderes til at 

bruge kommentarfunktionaliteten (Samme funktionalitet som i fx 

Facebook) i systemet begrænset og kun på udvalgte steder, hvor de 

følger kommentarerne/dialogen. 

 

Grupper • Skolens ledelse anbefales i første omgang at være begrænsende i 

forhold til, hvem der kan oprette grupper og skrive i disse. 

Tommelfingerregel; Jo større gruppe – jo færre rettigheder til 

gruppemedlemmerne. 

• Skolens ledelse anbefales, at ”sociale” gruppesider for forældre 

oprettes efter nøje overvejelse om, hvorvidt skolen kan stå inde for 

og sikre gruppens indhold, eller om forældre i stedet bør henvises til 

andre velegnede medier.  

 

Beskeder • Skolens ledelse anbefales at sammentænke skolens Aula-proces og 

skolens proces omkring beskyttelse af personoplysninger med 

henblik på at sikre, at medarbejderne ved, hvilke oplysninger, der er 

almindelige og følsomme personoplysninger, sådan at de kan bruge 

Aulas funktionaliteter (og andre it-systemer) korrekt.  

Se retningslinjer for beskyttelse af personoplysning. 

 

Kalender, 

skema og 

ressourcer 

• Skolens ledelse anbefales at igangsætte en proces, hvor skolens 

skemalægning bliver gennemført/indtastet i TRIO, og at der kommer 

nye rutiner omkring skemaændringer og vikardækning.  

• Skolens ledelse anbefales at sikre en ensartet brug af kalenderen, 

sådan at forældre, elever og medarbejdere ved, hvor de kan forvente 

at finde de informationer, der understøtter elevernes læring og 

trivsel, og som er aktuelle for den pågældende dag. 

 

Filhåndtering • Skolens ledelse anbefales at sammentænke skolens Aula-proces og 

skolens proces omkring beskyttelse af personoplysninger. Ledelsen 

kan derved sikre, at medarbejderne ved, hvilke oplysninger, der er 

både almindelige og følsomme personoplysninger, sådan at 

medarbejderne kan bruge Aulas funktionaliteter (og andre it-

systemer) korrekt.  

https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
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Se retningslinjer for beskyttelse af personoplysning 

• Skolens ledelse anbefales at sammentænke skolens Aula-proces og 

skolens proces omkring notat- og journaliseringspligt med henblik på 

at sikre, at medarbejderne ved, hvilke oplysninger, der noteres i Aula 

og på hvilken måde, sådan de kan bruge Aulas funktionaliteter (og 

andre it-systemer) korrekt.  

• Skolens ledelse anbefales at anvende og tilpasse oplæg til 

organisering af Google Drev, så kommunens skoler har en ensartet 

filhåndtering af fælles dokumenter. 

 

Andre 

funktionaliteter 
• Skoleledelsen anbefales at kontakte Juridisk Enhed i forbindelse med 

at formulere nye samtykker og tilladelser for at sikre, at de er i 

overensstemmelse med lovgivningen. 

• Skolens ledelse anbefales at afklare, hvordan viden omkring 

opmærkning af medier formidles ud til medarbejderne. 

• Skolens ledelse anbefales at være opmærksom på kvaliteten af 

indholdet fra skolen i de widgets, som fremvises på de 7 forskellige 

brugerprofiler i Aula. Kan bl.a. tjekkes via Meebook. 

• Skolens ledelse anbefales at drøfte Skoleafdelingens forslag til 

spilleregler for god tone – herunder forslag til, hvordan skolen 

håndterer sletning i Aula (Kommer i marts 2019 på Aula-siden om 

anvendelse) 

 

Hjemmeside Kommer senere 

 

Rettigheder og 

roller 

• Skolens ledelse anbefales at drøfte, om der er nogle af de beskrevne 

rettigheder for lokaladministration, som med fordel kan gives til 

andre medarbejdere på skolen også. 

Se Aula beskrivelse af rettigheder og roller. 

 

 

  

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-3-Undervisning-normal/3-05-IT-BYOD-Chromebooks-GDPR-og-Google
https://www.mindmeister.com/da/1176731637/google-drev-struktur-i-skolens-alle-personale?fullscreen=1
https://www.mindmeister.com/da/1176731637/google-drev-struktur-i-skolens-alle-personale?fullscreen=1
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/
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7. Drøftelsesspørgsmål til skolen – samlet i faser 

Proces og 

kommunikation 

på skolen 

Se implementeringsplanen i faser på aula-siden om anvendelse 

 

Fase 1 

• Hvor og hvordan vil skolens ledelse og medarbejdere kommunikere 

med skolens forældre, elever og hinanden med udgangspunkt i 

denne kommunale anvendelsesstrategi? 

Se oplægget til drøftelse om skole-hjemsamarbejde på skolen. 

Fase 1/2 

• Hvem på skolen kan oprette opslag i overblikket, oprette gruppesider 

og skrive til hinanden? 

Se Aula-beskrivelsen af rettigheder og roller i Aula  

• Hvilke informationer vil skolen ikke bruge opslag i overblikket til? 

Fase 2 

• Hvilke supplerende materialer og principper omkring anvendelsen af 

Aula vil skolen udarbejde – bør beslutningerne fx skrives som en 

strategi eller et princip for skolen? 

 

Grupper Fase 1/2 

• Hvilke lokale grupper vil skolen oprette yderligere som supplement til 

de grupper, som er oprettet på baggrund af indtastning i TEA, Uni-

Login og på tværs af skoler? 

Brug gerne skema (kommer i februar 2019 på Aula-siden om 

Anvendelse) 

• Hvem kan oprette grupper på skolen – er det kun lokaladministrator, 

superbrugere eller er det alle medarbejdere? Rettigheden giver 

adgang til administrationsmodulet, så skolen bør overveje, om det er 

hensigtsmæssigt at give adgang til alle medarbejdere. 

Fase 2 

• Hvem kan skrive til hinanden i de grupper, som kommer fra TEA?  

• Vil skolen oprette sociale gruppesider til medarbejdere? 

• Hvilke grupper er skoleledelsen en del af? 

• Bør skolen have lokale retningslinjer/principper for brugen af 

grupper? 

Fase 3 

• Hvornår vil skolen lave en evaluering af skolens brug af grupper med 

henblik på at justere i en evt. strammere eller løsere retning? 

• Kan gruppesider for klasser bruges aktivt i forhold til elevernes 

dagligdag? 

 

Beskeder Fase 3 

• Hvordan kan skolens medarbejdere bruge den nye beskedtråd aktivt 

i forhold til en elev fx i samarbejdet mellem flere interessenter som 

medarbejdere, forældre og PPR?  

• Kan skolens medarbejdere få gavn af muligheden med at oprette 

fællespostkasser fx til teams? 

• Hvordan vil skolens ledelse håndtere, hvis medarbejdere ikke bruger 

sin Aula-mail til indhold med personoplysninger? 

 

Kalender, 

skema og 

ressourcer 

Fase 1/2 

• Hvilke informationer lægger medarbejderne i kalenderen på skolen 

og på hvilken måde? 

• Hvilke ressourcer vil skolen oprette i TRIO og i Aula? 

 

Filhåndtering Fase 1 

https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aulainfo.dk/guide-til-medarbejdere/inspiration-til-det-gode-skole-hjem-samarbejde/
https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
https://aula.silkeborg.dk/skole/Anvendelse
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• Hvordan kan skolen organisere skolens fælles interne dokumenter på 

en hensigtsmæssig måde i Google Drev, dvs. tilpasse oplægget til 

lokal afdelingsopdeling og mødestruktur mv., så medarbejderne ved, 

hvor de kan forvente at finde dokumenterne? 

Se oplæg til en organisering af skolens Google Drev. 

 

Andre 

funktionaliteter 

Fase 1/2 

Er der andre udover lokaladministratoren på skolen, som kan oprette 

tilladelser? 

• Hvordan vil skolen fremadrettet bruge billeder og medier i 

forbindelse med undervisningen, når der ligger en ekstraopgave i at 

tagge portrætbilleder? 

Fase 3 

• Hvilke supplerende oplysninger eller tilladelser har I behov for 

omkring jeres elever i forhold til undervisningen eller fritidsdelen?   

• Hvordan vil skolen formidle spillereglerne ud til forældre og elever? 

 

Hjemmeside Kommer senere 

 

Rettigheder og 

roller 

Fase 1/2 

• Hvilke rettigheder og roller kan tildeles andre medarbejdere på 

skolen? 

 

 

  

https://www.mindmeister.com/da/1176731637/google-drev-struktur-i-skolens-alle-personale?fullscreen=1
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8. Læs mere 

Alt Silkeborg Kommunes information omkring Aula er samlet på https://aula.silkeborg.dk/  

 

https://aula.silkeborg.dk/

