
      

Oversigt høringssvar

Oversigt over alle høringssvar i forhold til de tre oplistede spørgsmål:

Part/ Skole

1. Hvordan forholder I jer til de 
foreslåede ændringer i 
styrelsesvedtægten for 

skolevæsenet på 
Frederiksberg?

2. Hvordan forholder I jer til de 
foreslåede generelle 

retningslinjer for anvendelsen 
af Aula?

3. Er der i øvrigt forhold vedr. 
rammesætningen af 

anvendelsen af Aula, som I 
mener bør adresseres?

Forvaltningens bemærkninger

Skolen ved 
Bülowsvej

Positivt Positivt
Etiske retningslinjer bør også 
sendes i høring.

-Vigtig med lokal proces hvor 
skolebestyrelsen inddrages.

Dialogmødet 24. april tænkes 
anvendt til at dels informere 
skolerne om overgangen til 
Aula samt som opstart på en 
lokal udarbejdelse af lokale 
retningslinjer for 
kommunikationen på skolen.

Skolen på Duevej Neutral.
Begrundet i manglende 
systemkendskab. 
Anbefaler evaluering efter 
halvt til helt år.

Positivt 
Anbefaler enkelthed i antallet 
af grupper

-Rejser bekymring i forhold til 
de nye ordstyrerfunktioner 
som fordrer etisk styring.

Evaluering af Aula ”år 1” er 
allerede planlagt, herunder 
påtænkes også opsamling på 
nye funktioner og opgaver 
f.eks. ordstyrerfunktionen.

Skolen på 
Grundtvigsvej

Positivt Positivt -Betoner vigtigheden af en 
god overgang fra SkoleIntra til 
Aula  

Se svar til BÜ.

Skolen på la Cours 
Vej

Positivt Positivt
Fremhæver at platformen er til 
korte beskeder og ikke et 
dialogværktøj.

-Påpeger at øget 
dialogbaseret kontakt 
(tlf/møder) kan medføre øget 
tidsforbrug.
-Bekymring ift at overgangen 
sker i en ferietid og start af nyt 
skoleår. Efterspørger mere 

Se svar til BÛ.

20. marts 2019
Sagsbeh.:GBA

J.nr.: 85.11.20-G01-3-18

Skoleafdelingen



2

information herom.
Lindevangskolen Positivt Positivt -Efterlyser et fraværsmodul.

-Ønsker fælles gruppe for alle 
skolebestyrelser.
-Efterspørger handicap og 
tilgænglighedsfunktioner i 
Aula (f.eks. oplæsning)
-Betoner vigtigheden i den 
grundige tilrettelæggelse af 
overgangen fra SkoleIntra til 
Aula.

Ny funktionalitet håndteres 
som videreudvikling af Aula og 
skal håndteres af Kombit på 
vegne af KL.
Udvikling af 
tilgængelighedsfunktioner 
varetages af Kombit.
Ønske om fælles 
bestyrelsesgruppe kan godt 
imødekommes fra efteråret 
2019 hvor funktionen leveres.

Ny 
Hollænderskolen

Overvejende positiv
Let betænkning ved at fælles 
rammer fastlægges / 
fastlåses i styrelsesvedtægt.

Positivt
Betoner dog vigtigheden i at 
skolernes selvforvaltning og 
lokale vurdering af 
kommunikationspraksis 
tilgodeses.

-Efterspørger information om 
Aulas brugerinddragelse i 
(den nationale) designfase.
-Genfremsætter (fra 
formandsrådsmødet) ønske 
om at få nærmere information 
om tids- og procesplaner samt 
om anvendelsen og 
sammenspillet mellem de 
forskellige platforme (Aula, 
MinUddannelse mv.)

Aula udvikles udfra kravspec. 
udarbejdet af Kombit. Der har 
været bred brugerinddragelse 
forud for her med alle typer 
brugere (medarbejdere, 
ledelse, elever og forældre)
Arbejdet med at beskrive en 
tilnærmelsesvis ensartet 
systemetik på valg af og brug 
af ”kanaler” pågår.

Skolen på 
Nyelandsvej

Positiv Positiv -Intet at bemærke - 

Skolen ved Søerne Positiv Positiv
Betoner vigtigheden at 
kommunikation i Aula er 
kortfattet og at telefonisk 
kontakt og fysiske møder 
også nævnes eksplicit.

-Betoner positivt den 
forudgående inddragende 
proces.
-Opfordrer til at der udgives 
en folder om de fælles 
retningslinjer som kan 
supplere de lokale 
retningslinjer.

Bedste format til formidling af 
de fælles vedtagne 
retningslinjer vurderes op mod 
sommerferien.

Søndermarkskolen Positivt
Dog kan sætningen 
“anvendes især til information 
og kommunikation om 
kommende arrangementer” 
misforstås.
Derudover bør budskabet om 

Positivt -Efterspørger information om 
hvordan klubberne bliver en 
del af Aula og hvordan it-
modulet ’Tabulex SFO’ 
påvirkes.
-Dertil fremstilles en række 
ressourcemæssige 

Styringen af Klub og SFO er 
ikke belyst tilstrækkeligt og 
dermed afklaret endnu. Der 
skal nedsættes en 
arbejdsgruppe som på vegne 
af skolerne skal komme med 
indstilling til en mulig 
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at ”Aula skal benyttes til 
nødvendig kommunikation og 
information” fremstå 
tydeligere.

betragtninger ift udrulningen 
af Aula. Det være sig 
ledelses- og medarbejdertid 
samt ønske om øget centrale 
konsulent- og  
støttefunktioner.
-Det påpeges at udrulning af 
Aula ikke bør belaste 
vikarbudgettet.
-Der efterlyses information om 
og i givet fald hvilke øvrige 
fælles krav, der vil blive stillet 
til skolerne i forbindelse med 
brugen af Aula.

overgang til Aulas komme og 
gå funktionalitet.
Aula har efter planen ingen 
betydning for vikarforbrug.
Projektlederne på de enkelte 
skoler, samt skoleledelserne, 
er informeret om krav og 
forventninger.

Tre Falke Skolen Positivt Positivt Intet at berette 
-Begrundet i manglende 
systemkendskab for 
nuværende.

Skolen ved 
Nordens plads

Ikke afgivet svar

Christianskolen Ikke afgivet svar
Ungdomsskolen Ikke afgivet svar
Område-MED Positivt.

Næstformand Durita Dali 
oplyste at der fra B-siden er 
opbakning til de foreslåede 
retningslinjer.

Positivt. Intet at berette Punktet er behandlet på BUO 
Område-MED møde den 7. 
februar 2019.


