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Kære Kombit 

 

På vegne af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune vil 

jeg opfordre jer til at tilpasse Aula, så der tages højde for forskellige fa-

miliekonstellationer.  

 

I dag kan der, efter samtykke fra forældremyndighedsindehaverne, gi-

ves adgang for flere personer til at tilgå Aula. De biologiske forældre og 

forældremyndighedsindehavere har titler som mor og far , mens alle 

andre får titlen andet .  
 

Børne- og Ungdomsudvalget foreslår at tilpasse systemet, så forældre-

myndighedsindehaverne kan bestemme tituleringen af de personer, 

der i dag betegnes som andet . 
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Kære Jakob Næsager 

 

Tak for din og Børne- og Ungdomsudvalgets opfordring til, at vi tilpasser Aula, så der i 

højere grad end i dag tages højde for forskellige familiekonstellationer. Opfordringen 

er noteret.  

 

Tilpasning af Aula til nyt behov, så forældremyndighedsindehaverne selv vil kunne 

beste e tituleri ge  af de perso er, der i dag beteg es so  ”a det”, skal ige e  
gældende prioriteringsproces for ændringsønsker på lige fod med andre ønsker til ny 

funktionalitet og derefter forelægges faggruppe og styregruppe til beslutning. Den 

proces går vi i gang med nu.  

 

For at sikre ensartethed i alle systemer der benytter sig af skolegrunddata, vil KOMBIT 

dog anbefale, at der i stedet ændres i rollekataloget. Det er KL, der koordinerer ønsker 

fra kommunerne og deres leverandører, i forhold til STIL som ejer Skolegrunddata.  

 

Vi har derfor videresendt jeres henvendelse til KLs kontor for Børn, unge og folkeskole 

og I vil blive kontaktet af KL. 

 

Med venlig hilsen 

Sanne Mi Poulsen 

Projektleder, Aula-projektet i KOMBIT 
Dir. tlf. 29133841 
Mail smp@kombit.dk 
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