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Regionale møder med 
undervisningsministeren
Undervisningsminister  Pernille
Rosenkrantz-Theil vil gerne besø-
ge  Danmarks  Lærerforenings
kredse  sammen  med  Anders
Bondo Christensen og Dorte Lan-
ge.  Derfor  har  ministeriet  og
foreningen i samarbejde planlagt
6  regionale  møder  i  hhv.  Taa-
strup, Slagelse, Herning, Kolding,
Aalborg og på Frederiksberg.

Formålet  med  møderne  er  to-
delt.  Dels  skal  ministeren  have
indsigt i problematikker, som læ-
rerne er optaget af, og dels skal
ministeren  have  konkrete  bud
på,  hvad  hun  kan  gøre  for  at
være med til at ændre eventuel-
le problematikker.  

Aula kommer
Så kom dagen hvor afløseren til
skoleintra - Aula, efter første ud-
skydelse, skulle tages i brug.  Det
blev dog ikke en koordineret og
synkron start  for  skolerne her  i
kommunen, da bl.a.  kredsen og
DLF  stillede  spørgsmålstegn  til
om skolerne var klar til Aula. 

Har  lærerne  overhovedet  fået

undervisning  og  indblik  i  Aula?
Virker  hjælpeprogrammer  og
widgets  som  de  skal?  Er  der
taget  højde  for  hvad  der  skal
bruges  i  stedet  for  f.eks.  den
elektroniske  kontaktbog,  klasse-
log,  elevplaner  og  samle-
mapper? Det  er  jo  noget  af  en
opgave at skifte system og lære
det  hele,  imens  hverdagen bul-
drer derudaf. 

Derfor  besluttede  forvaltningen
da også, at skolerne selv kunne
bestemme,  hvornår  de  trykker
på startknappen og derfor er sta-
tus  i  LTK  ikke  så  nem  at
sammenfatte lige nu.  

Nogle skoler har nu taget Aula i
brug,  og  tilbagemeldingerne  er
blandede.  Andre  har  valgt  at
vente lidt. 

Særligt  har  temaet  om  brug  af
privat NemID fyldt noget på nog-
le  skoler  (og  resten  af  landet).
Det er meget forskelligt, hvordan
kommunerne  har  håndteret  lo-
gin-løsningen. Der er kommuner,
hvor  medlemmerne  ikke  bliver
mødt med mulighed for at bruge
privat NemID, og andre kommu-
ner  var  tilsyneladende  ikke
forberedt på kravet om alternati-
ver  til  privat  NemID.  Mange  er
nu er i gang med at etablere al-
ternativer.

Digitaliseringsstyrelsen udsendte
17. oktober 2019 deres nye ”Vej-
ledning om medarbejderes brug

af  privat  NemID  i  arbejdsregi”.
Den  bekræfter  foreningens  ud-
melding, om at privat NemID bør
bruges til private gøremål, og at
arbejdsgiverne  skal  sikre  en
medarbejdersignatur til brug ved
arbejdsrelaterede  opgaver  som
f.eks. login på Aula. Brug af pri-
vat NemID skal være frivilligt. 

Den melding indskærpede KL og
Kombit  (firmaet  bag  Aula)  i
fredags over for kommunerne. 

Så vi må vente og se hvad løsnin-
gen  mon  bliver.  Man  kan  dog
kun håbe, at de finder en hurtigt,
da der i øjeblikket kan være læ-
rere, som arbejder på skoler der
bruger  Aula  og  som  reelt  ikke
kan være på. 

Ny budgetaftale 
Midt i oktober blev en noget for-
sinket  budgetaftale  indgået  for
2020-2023. Der er et bredt poli-
tisk flertal bag budgettet til trods
for, at det bestemt ikke har væ-
ret nemt. Der mangler kort sagt
penge i  kassen og  der  tales  nu
om både skattestigninger og sto-
re strukturelle ændringer. 

På den korte bane undgik skole-
området  heldigvis  besparelser,
ikke  mindst  pga.  særdeles  mar-
kante høringssvar  fra en samlet
front af skolebestyrelser. 

Det  seneste  fortjener  at  blive
læst i sin fulde længde: 
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