
Lærer/pædagog

Administration

Slettes 01.08.19

Flyttes af  KOMBIT

Arbejdsdokumenter. 

Undtaget er dokumenter 

omfattet af  

journaliseringspligten* og/eller 

med personoplysninger*

*) Se næste side

Arkiverede elevplaner*

Elevmappe fra ‘Elevens kort’

Samlemapper

Gemte beskeder

Klasselog

Kontaktbog

Årsplaner

Nye elevplaner

Referater

Elevsager

Journaliseringspligtigt*

Bevaringsværdigt*

SkoleIntra lukker.

Flyt kun det 

nødvendige



Meebook er kommunens didaktiske værktøj til lærere og elever. Fremadrettet

skal både læringsforløb, undervisningsforløb, årsplaner og elevplaner

oprettes her. Nogle data fra Meebook kan ses i Aula, men selve forløbene og

arbejdet med dem samles i Meebook.

Arbejdspapirer, referater fra bl.a. teammøder, delte dokumenter mm.

gemmes/oprettes i Google Drev. Filer med personoplysninger er forbudt i

Google – de skal selvfølgelig gemmes sikkert i SkoleIntra og fremadrettet i

Aula, og når de er journaliseringspligtige også i GO. Fuldstændig som i dag.

GO er vores administrative sagsbehandlingssystem, og det ændrer Aula ikke

ved. Ledelse og administration gemmer elevsager og bevaringsværdigt

materiale her.

FAQ
Bevaringsværdigt

En del af skolernes materiale skal bevares for eftertiden i Silkeborg Arkiv.

Meget af det håndteres af administrationen via GO, fx referater, elevsager

og visse typer af pædagogisk udviklingsarbejde. Læs mere på

aula.silkeborgkommune.dk

Billeder

Billeder er en personoplysning, og kun de nødvendige må gemmes.

Vejledning på aula.silkeborgkommune.dk

Elevplaner

Alle elevplaner i skoleåret 2018/19 skal oprettes i Meebook. Elevplaner på

udgåede elever er ikke bevaringsværdige og slettes automatisk. Aktuelle

elevplaner tre år bagud arkiveres i ‘Elevens mappe’. Vejledning på

aula.silkeborgkommune.dk

Journaliseringspligtigt

Skolen kan have dokumenter, der er journaliseringspligtige. Se

vejledningen (skal tilgås fra kommune-pc) på: https://bit.ly/2HKoby8

Personoplysninger

Defineres som: Enhver form for information om en identificeret eller

identificerbar fysisk person (den registrerede). Læs mere på

datatilsynet.dk/ordbog under ‘Personoplysninger’.

Flyt flere filer på én gang (at ‘zippe filer’)

Du kan ‘zippe’ filer og mapper og dermed relativt nemt overføre mange

elementer på én gang. Se en vejledning på aula.silkeborgkommune.dk

Aula er den nye opdaterede kommunikations- og samarbejdsplatform, som

erstatter SkoleIntra. Den 1. august 2019 lukker SkoleIntra, og vi skifter over

til Aula. Forberedelse til skoleåret 2019/20 skal foregå i Aula, fx kalender.

Læs mere på aula.silkeborgkommune.dk

Få hjælp på kommunens Aula-side

Om hvordan vi ‘gør’ Aula i Silkeborg Kommune:

aula.silkeborgkommune.dk

Hvilke systemer bruger vi?

GO (GetOrganized)
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