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Uppdragspunkter
Datum

Ansvarig

Uppdragspunkt

12-06-27

Staffan

Ordna mejllistan refg@skolfederation.se

12-06-27

Staffan

Sänder ut aktivitetslistan till referensgruppen

12-06-27

Alla

Kommentera och komplettera aktivitetslistan innan
nästa referensgruppsmöte i augusti.
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Status

Fastställande av agendan
Punkten ”Hur få in fler deltagare” lades till under övriga frågor. I övrigt
godkändes dagordningen.
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Presentation av deltagarna
Douglas Potter, Kungälvs kommun
Hans Nilsson, Täby kommun
Joakim Norbäck, på uppdrag av Malmöstad
Klas Minnbergh, CadCoordinator
Måns Larsson, Svenska Läromedel på Internet
Marcus Ander, Gleerups Utbildning
Per Brahm, Learnify
Staffan Hagnell, ansvarig för federationsoperatörstjänster på .SE

3

Mötesanteckningar
Beslut:
Mötet beslöt att mötesanteckningar ska föras. Efter det att de godkänts av
mötesdeltagarna ska de publiceras på webben.
Den kollaborativa möjligheten att föra anteckningar som Adobe Connect
erbjuder användas. Staffan åtog sig att renskriva dessa och sända ut till
gruppen för godkännande.
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Målsättning för referensgruppen
Förutom att referensgrupp till Skolfederation.se ska vara rådgivande i
policyfrågor bör den även medverka i spridningen av tjänsten.
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Former för referensgruppens arbete
Vi fortsätter med ett till schemalagt fjärrmöte, därefter får det ge sig på vilket
sätt och hur ofta gruppen sammanträder.
Beslut:
Medlemskap är öppet alla som kan bli medlemmar i Skolfederation.se, dvs.
skolhuvudmän, tjänsteleverantörer och myndigheter. För det fall det är
tveksamt att den som önskar bli medlem uppfyller villkoren skall
referensgruppen fatta beslut om medlemskap.
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Konkreta frågor för referensgruppen
Exempel på konkreta frågor för referensgruppen kan vara:
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Utformning av styrning och ägande av Skolfederationen



Medlemsvärvning



Det som underlättar projektets framfart

Kommunikationslösning för referensgruppen
UP: Det beslöts att ge Staffan uppdrag att sätta upp mejllistan
refg@skolfederation.se.
Beslut: Referensgruppen är tacksamma att även fortsättningsvis kunna
använda Kungälvs kommuns fjärrmötestjänst.
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Övriga frågor

8.1 Hur få in deltagare?
Mötesdeltagarna gav många goda exempel på vad som skulle kunna göras för
att påskynda tillströmningen av användare till Skolfederation.se. Staffan
berättade att .SE har tagit fram en aktivitetsplan och aktivitetslista för
hösten, men att de ännu inte har publicerats.
Mötet beslöt att den framtagna aktivitetslistan ska distribueras bland
deltagarna, för kännedom och för att de ska kunna bygga på den med mer
förslag. Den sammantagna listan ska sedan diskuteras på referensgruppens
nästa möte i augusti (se nedan).
UP: Staffan sänder ut aktivitetslistan till referensgruppen.
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UP: Alla. Kommentera och komplettera aktivitetslistan innan nästa
referensgruppsmöte i augusti.
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Nästa möte
Nästa fjärrmöte hålls 7 augusti kl 10.00-11.00 på
https://kungalv.adobeconnect.com
Ett möte hålls i Stockholm den 14 september, kl 10.00-15.00. Utöver .SE,
finns det någon som kan vara värd för detta möte?
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