Widgets til Aula – beskrivelser
I dette dokument kan du læse beskrivelser af planlagte widgets til Aula. Beskrivelserne er lavet af
virksomhederne bag, og det er de respektive virksomheders ansvar at informationerne er korrekte.
Listen vil løbende blive udbygget efterhånden som flere virksomheder melder ind, hvilke widgets
de planlægger at bygge til Aula. Hvis du er fra en kommune og mener, at der mangler en widget i
listen, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til den leverandør, som du mener, kan bygge den
pågældende widget.
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Firma information
Firmanavn
Kontaktinfo
• Kontaktperson
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• webadresse

Freja Bange Nyboe
fn@sundkom.dk
M: 42731498/ Hovednr: 7027 2756
Classensgade 71, 5. sal
www.BørnUngeLiv.dk

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

BørnUngeLiv - forældrevisning

Beskrivelse af funktionalitet
Forventet releasedato

Visning af BørmUngeLiv for forældre: fx. notifikation om
ventende undersøgelser
1. august 2019

Ajourført dato

24. oktober 2018

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

BørnUngeLiv - Skolevisning

Beskrivelse af funktionalitet
Forventet releasedato

Visning af BørmUngeLiv for skolebrugere: fx. Status for
besvarelser for klasser læreren er tilknyttet
1. august 2019

Ajourført dato

24. oktober 2018

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

BørnUngeLiv - elevvisning

Beskrivelse af funktionalitet
Forventet releasedato

Visning af BørmUngeLiv for elever: fx. notifikation om
ventende undersøgelser. Statu på besvarelser for klassen
1. august 2019

Ajourført dato

24. oktober 2018
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Firma information

Firmanavn

Docendo

Kontaktinfo
● Kontaktperson
● Mailadresse
● Telefon
● Adresse
● webadresse

Jeppe Oberlin
jeppe@docendo.dk
70 40 02 10
Gravensgade 10, 1. sal, 9000 Aalborg
dcoendo.dk

Information vedr. widget

Navn på widget og løsning

Docendo, vikardækning

Beskrivelse af funktionalitet

Viser hvilke timer der er vikardækkede og af hvem. Egnet
til visning for lærere når de skal orientere sig fra dagens
start. Også egnet til overblik på infoskærm på
lærerværelset.

Forventet releasedato

August 2018

Ajourført dato

23. april, 2018

Information vedr. widget

Navn på widget og løsning

Docendo, ugeplan

Beskrivelse af funktionalitet

Viser ugeplanen fra docendo under klassens skema. Egnet
til visning for elever og forældre.

Forventet releasedato

August 2018

Ajourført dato

23. april, 2018
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Firma information
Firmanavn

EasyIQ

Kontaktinfo
• Kontaktperson
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• Webadresse

Frank Nygaard
fny@easyiq.dk
28958387
Godthåbsvej 89, 8660 Skanderborg
www.easyiq.dk

Information vedr. widget
Navn på widget og løsning

Ugeplan

Beskrivelse af funktionalitet

Elevers ugeplan fremstår på 2 måder:
1. Teksbaseret ugeplan med beskrivelser af
hovedaktiviter for ugen.
Og/eller:
2. Ovsigt over hvilke forløb som skal afvikles i hvilke
timer. Samt hvilke begivenheder der i øvrigt er
planlagt for klassen.

Forventet releasedato

Dermed giver det et super godt overblik for elever,
forældre og lærerer.
1/2-2019

Ajourført dato

20/4-2018

Information vedr. widget
Navn på widget og løsning

Lektier

Beskrivelse af funktionalitet
Forventet releasedato

Lektieoverblik, som viser lektier fra de enkelte fag med
dato og tid, hvornår de skal bruges/være lavet til.
1/2-2019

Ajourført dato

20/4-2018
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Information vedr. widget
Navn på widget og løsning

Årsplan

Beskrivelse af funktionalitet

Overblik over skoleårets forløb og emner samt evt. mål.

Forventet releasedato

1/2-2019

Ajourført dato

20/4-2018

Information vedr. widget
Navn på widget og løsning

Elevplan

Beskrivelse af funktionalitet
Forventet releasedato

Her fremgår data fra elevens elevplan i EasyIQ
SkolePortal.
1/2-2019

Ajourført dato

20/4-2018

Information vedr. widget
Navn på widget og løsning

Ledelsesdata

Beskrivelse af funktionalitet

Adgang til ledelsescockpittet i SkolePortalen med overblik
over UPV og brugen af løsningen.

Forventet releasedato
Ajourført dato

20/4-2018
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Firma information
Firmanavn

IST

Kontaktinfo
• Kontaktperson
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• webadresse

Hans Torm
Hans.torm@ist.com
Gammel Marbjergvej 9, 4000 Roskilde
70231415
www.ist.dk

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

IST Trio Vikardækning

Beskrivelse af funktionalitet

Forventet releasedato

Trio Vikardækning hjælper vikardækkeren med forslag til
mulige vikarer, således at tilkaldevikarer, klassefravær,
tolærerordning, resttid eller linjefag kan komme med i
betragtning, når vikaren vælges. Vikardækning giver
overblik over vikartimerne og mulighed for nem og hurtig
afregning. Det er desuden muligt at indberette løn- og
fraværsdata.
Vinter 2018

Ajourført dato

14 juni 2018

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

IST Karakterindberetning

Beskrivelse af funktionalitet
Forventet releasedato

En vigtig funktion i Trio er Karakterindberetning til UVM.
Denne funktion videreføres i Aula.
Forår 2019

Ajourført dato

14 juni 2018
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Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

IST Fraværsindberetning

Beskrivelse af funktionalitet

Forventet releasedato

Med IST’s fraværsløsning opnås et solidt statistikgrundlag
på elevfraværet. Personalet kan via webindgangen
registrere dagsfravær i indskoling/mellemtrin og
lektionsfravær på overbygning. Det er også muligt at lukke
forældrene ind i elevfravær. Det giver forældrene mulighed
for nemt at melde deres barn syge på dagen og/eller rette
ulovligt fravær.
Forår 2019

Ajourført dato

14 juni 2018

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

IST Fleksible skemaer

Beskrivelse af funktionalitet

Fleksible Skemaer indeholder:
• Fleksible lektionslængder, som gør det muligt at
ændre lektionernes længde, så de ikke behøver at
følge et ringetidssæt
• Mulighed for sin egen personlige farvetilpasning,
hvilket skaber overblik over klasser/hold
• Optimal søgefunktion med mulighed for at
kombinere klasser, lokaler og læreskemaer
• Mulighed for decentral anvendelse i de enkelte
teams
• Mulighed for, at de enkelte teams nemt kan bytte
lektioner internt og vikariere for hinanden. Når
teamet laver skemaændringer, får de med det
samme at vide, om det lokalemæssigt kan lade sig
gøre.

Forventet releasedato

Sommer 2019

Ajourført dato

14 juni 2018
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Firma information
Firmanavn

Itslearning

Kontaktinfo
• Kontaktperson
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• webadresse

Christina Søndergaard
Christina.Sondergaard@itslearning.com
82 30 40 50
Bygmestervej 5, 2400 København NV
Itslearning.dk

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

Itslearning, Læringsplatform itslearning

Beskrivelse af funktionalitet
Forventet releasedato

Visning af indhold fra læringsplatform. Rettet mod lærere
elever og forældre.
Vinter 2018/19

Ajourført dato

11. september 2018

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

Itslearning, Vikardækning

Beskrivelse af funktionalitet

Adgang til vikardækning for administrativt personale,
ledelse og lærere.
Brugeren mødes af kendt grænseflade og samler al
relevant funktionalitet.

Forventet releasedato

Vinter 2018/19

Ajourført dato

11. september 2018
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Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

Itslearning, Klasselog

Beskrivelse af funktionalitet

Forventet releasedato

Klasseloggen til styrkelse af samarbejdet mellem
klassens lærere
I en klasselog kan man via små notater om
eleverne udveksle oplysninger om elever og
undervisningen i en klasse eller på et hold af elever.
Forår 2019

Ajourført dato

11. september 2018

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

Itslearning, Afkrydsningslister

Beskrivelse af funktionalitet

Afkrydsningslister til udprint

Forventet releasedato

Vinter 2018/19

Ajourført dato

11. september 2018
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Firma information
Firmanavn

Karakternet

Kontaktinfo
• Kontaktperson
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• webadresse

Claus Kühle
ck@karakternet.com
3210 5910
Søren Norbys Alle 19, 2300 København S
www.karakternet.dk

Information vedr. widget
Navn på widget og løsning

Netprotokollen – Registrering af elevfravær

Beskrivelse af funktionalitet

Forventet releasedato

Webapp til registrering af elevfravær på alle platforme
Læreren klikker blot på de elever som ikke er tilstede.
Forældre har mulighed for via en genvej i Aula at angive
sygdom, ferie og beskeder vedrørende fravær til
netprotokollen. Endvidere har elever og forældre altid et
komplet overblik over det aktuelle fravær.
Mulighed for afsendelse af sms ved fravær.
1/6-2018

Ajourført dato

1/5-2018
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Firma information
Firmanavn

JoinMyBox ApS

Kontaktinfo
• Kontaktperson
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• webadresse

Jørgen Bødker
jorgen.bodker@joinmybox.com
+45 2174 0305
Aarhusgade 88, 3 sal, 2100 København Ø
www.joinmybox.com

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

JoinMybox, personale og elevportrætter

Beskrivelse af funktionalitet

Platform for håndtering af workflow for fotografering,
opbevaring og distribution af personale og elevportrætter.
Input fra skolefotografer og skolens administration.

Forventet releasedato

Output til skolens / kommunens øvrige systemer,
adgangssystemer, læringsplatforme, klasselister,
infoskærme, betalingskort, buskort mm.
1/3-2019

Ajourført dato
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Firma information
Firmanavn

KMD / UVDATA

Kontaktinfo
• Kontaktperson
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• webadresse

Jacob Vinter Buus
jcb@kmd.dk
Telefon: 4460 5826 / 2557 2294
Stigsborgvej 60, DK-9400 Nørresundby
https://www.kmd.dk/Offentlig-sektor/Loesninger/Boern-oguddannelse
&
http://www.uvdata.dk/

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

MinUddannelse - Læringsplatform

Beskrivelse af funktionalitet

Forventet releasedato

Udstilling af kontekstafhængigt indhold fra
Læringsplatformen for forældre, lærere og elever.
(Ugeplan, Årsplan, forløb.)
Q4 - 2018

Ajourført dato

10-07-2018

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

KMD Edcuca Elev - Fravær

Beskrivelse af funktionalitet

Dette vil gøre det muligt for lærere og administrativt
personale at indberette elevfravær.
Forældre vil kunne se deres barns fravær.

Forventet releasedato

Q4 - 2018

Ajourført dato

10-07-2018
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Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

KMD Edcuca Elev - Karakterer

Beskrivelse af funktionalitet

Dette vil gøre det muligt for lærere og administrativt
personale at indberette karakterer.
Forældre vil kunne se deres barns karakterer, samt
kvittere på karakterbladet.

Forventet releasedato

Q4 - 2018

Ajourført dato

10-07-2018

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

KMD Edcuca Personale – Vikardækning

Beskrivelse af funktionalitet

KMD ønsker at udstille Vikardækningsmodulet til KMD
Personale i Aula for lærere og administrativt personale.
Dette vil gøre det muligt for lærere og administrativt
personale at håndtere vikardækningen.

Forventet releasedato

Q4 2018 – Q1 2019

Ajourført dato

10-07-2018

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

KMD Institution

Beskrivelse af funktionalitet

KMD udstiller den Digital Pladsanvisning for forældre i
Aula.
Dette vil gøre det muligt for forældre der allerede er på
Aula at opskrive/booke deres børn til institution.

Forventet releasedato

Ikke fastlagt endnu.

Ajourført dato

10-07-2018
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Firma information

Firmanavn

Meebook

Kontaktinfo
• Kontaktperson
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• webadresse

Nanna Bentel
nb@meebook.com
33110780
Studiestræde 19, 4. Sal, 14, 1455 København K
www.meebook.com

Information vedr. Widget

Navn på widget og løsning

Meebook Ugeplan

Beskrivelse af funktionalitet

Samlet ugeplan og lektier fra læringsplatform udstilles for
forældre og elever

Forventet releasedato

01.06.2019

Ajourført dato

29.08.2018

Information vedr. Widget

Navn på widget og løsning

Meebook års-/elevplan

Beskrivelse af funktionalitet

Udstilling af relevant indhold som forløb, årsplaner,
kommentarer og elevplaner for lærere, elever og forældre
fra læringsplatform

Forventet releasedato

01.06.2019

Ajourført dato

29.08.2018
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Information vedr. Widget

Navn på widget og løsning

Meebook, Pædagogiske læreplaner

Beskrivelse af funktionalitet

Udstiller og giver notifikationer om nyt i pædagogiske
læreplaner til forældre med børn i dagtilbud.

Forventet releasedato

Q4 2019

Ajourført dato

29.08.2018
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Firma information
Firmanavn

NordicPAS

Kontaktinfo
• Kontaktperson
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• webadresse

Martin M. Jensen
mm@nordicpas.dk
22355311
Mossøvej 2, 8240 Risskov
www.nordicpas.dk

Information vedr. widget
Navn på widget og løsning

NordicPAS

Beskrivelse af funktionalitet
Forventet releasedato

System der anvendes til PAS-vurderinger (det
Pædagogiske Analyse System)
15. august 2018

Ajourført dato

1. maj 2018
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Firma information
Firmanavn

Rambøll Management Consulting

Kontaktinfo
• Kontaktperson
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• webadresse

Line Keiding Petersen
lkp@ramboll.com
51617909
Olof Palmes Alle 20, 8200 Aarhus N
www.hjernenhjertet.dk

Information vedr. widget
Navn på widget og løsning

Hjernen&Hjertet - Skole

Beskrivelse af funktionalitet

Direkte adgang til Hjernen&Hjertet

Forventet releasedato

Skolestart 2019

Ajourført dato

Information vedr. widget
Navn på widget og løsning

Rambøll - Forældreportal

Beskrivelse af funktionalitet

Direkte adgang til Hjernen&Hjertet

Forventet releasedato

Skolestart 2019

Ajourført dato
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Firma information

Firmanavn

Subit ApS

Kontaktinfo
• Kontaktperson
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• webadresse

Patrick Rosengren Nielsen
pani@subit.dk
53 71 57 01
Østerbrogade 125, 5 sal
www.subit.dk

Information vedr. Widget

Navn på widget og løsning

Subit, automatiser vikardækning

Beskrivelse af funktionalitet

Subit leverer en administrativ platform, som automatiserer
vikardækning, på en innovativ smart måde hos folkeskolerne.

Forventet releasedato

1 nov 2018

Ajourført dato

1 nov 2018
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Firma information
Firmanavn

Substy v. MentorDanmark Aps

Kontaktinfo
• Kontaktperson
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• webadresse

Kristina Mortensen
km@substy.dk
22936941
Nørre Voldgade 21, 5. sal
www.substy.dk

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

Substy - automatiserer vikardækningen

Beskrivelse af funktionalitet

Forventet releasedato

Substy automatiserer vikardækning med en enkel,
brugervenlig og innovation løsning, der både letter og
kvalificerer vikardækningen. Substys løsning tager højde
for både eksterne vikarer og interne ledige ressourcer.
Efterår 2018

Ajourført dato

1 juli 2018
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Firma information
Firmanavn

Systematic

Kontaktinfo
• Kontaktperson
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• webadresse

Morten Mørup
morten.morup@systematic.com
4196 5175
Søren Frichs Vej 39, 8000 Aarhus C
www.systematic.com

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

Cicero Status

Beskrivelse af funktionalitet

Forventet releasedato

Med Cicero Status kan den enkelte bruger få sit personlige
overblik over egne udlån fra skolebiblioteket.
Der fremgår oplysninger om
 aktuelle udlån
 afleverings-dato
 påmindelse om snarlig/overskreden aflevering
 kommende reservationer
Yderligere er det muligt at forældre kan få adgang til at se
status for deres børn.
Efterår / Vinter 2018

Ajourført dato

5/7-2018

Information vedr. Widget
Navn på widget og løsning

MoMo Plan

Beskrivelse af funktionalitet
Forventet releasedato

Med MoMo Plan kan den enkelte bruger få sit personlige
overblik over aktuelle aktiviteter fra MoMo.
Forår / Sommer 2019

Ajourført dato

5/7-2018
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