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Anna Jogrenius, Liber
Douglas Potter, Kungälvs kommun
Hans Nilsson, Täby kommun
Johan Wahlström, Center för eSamhället, SKL
Mats Gahnström, Västerås stad
Palle Girgensohn, PingPong (föredragande)
Pehr Ottevik, Ricoh
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P-M Andersson , Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Staffan Hagnell, .SE (ordf)
Thomas Nilsson, Certezza (föredragande)

Anmält förhinder:
 Carl Heath, Interactive Institute
 Joakim Norbäck, KJNC på uppdrag av Malmöstad
 Klas Minnbergh, CadCoordinator
 Marcus Ander, Gleerups Utbildning
 Måns Larsson, Svenska Läromedel på Internet
 Rickard Vinde, Svenska Läromedel
 Ulf Solberg, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
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1

Godkännande av agenda

2

Föregående möte

2.1

Uppdragspunkter

Datum

Ansvarig

Uppdragspunkt

12-11-28

Staffan
Hagnell

förslag på utformning av en samverkan med syfte
att uppnå hög tillit till identiteter och attribut som
används inom federationen.

12-11-28

Joakim
Norbäck

förslag till aktiviteter för att underlätta för
medlemmarna att komma igång.

Skall redovisas på
mötet i Uppsala den
18 jan

12-11-28

Staffan
Hagnell

Förslag på en kombinerad demo- och testmiljö.

Ett förslag
presenterades på
detta möte (13-01-15)

2.2

Status

Hänt sedan sist
Mats Gahnström berättade om Västers stads planer för hantering av
masterdata. Västerås stad planerar att slå samman AD för admin, edu och
dmz i ett AD. De har även fått Vinnovapengar för ta fram arkitektur och
metodik för administrativa processer. Ambitionen att finna en miniminivå
som passar många. Därigenom kan en marknadsplats möjliggöras.

3

Statusuppdatering Skolfederation, Staffan Hagnell

3.1

Undersökning av intresse och status för medlemskap inför 2013
Under december ringde Kristina Edman till merparten av de skolhuvudmän
och tjänsteleverantörer som har anmält sitt intresse för Skolfederation.
Överlag är intresset stort till möjligheterna med Skolfederation och det
arbete som hittills gjorts.
Det pågår mycket aktivt arbete på många håll. Flera planerar för
medlemsansökan så snart de kan, en del arbetar för att dra igång tjänster
eller piloter under våren medan andra arbetar med att få grundläggande
förutsättningar på plats. Det finns fler intressenter som är på väg in när man
kommer igång.
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Det finns ömsesidigt intresse både hos huvudmän och tjänsteleverantörer för
att kommer igång. Det finns dock en tendens till att man hoppas den andra
parten ska ta först steget.
Många huvudmän arbetar med frågor om samverkan mellan
utbildningsförvaltning och IT förvaltning. Det vore till stor nytta för dem att
kunna berätta och visa vilka tjänster som man kan få tillgång till. Flera lyfter
också fram behov av demo och pilotprojekt för att kunna visa process och
steg i praktiken på vägen till konkreta projekt.
Andra förslag för att underlätta är att ge översikt över infrastruktur,
gränssnitt och målbild samt tydliga vägledningar och hjälpfunktioner. Behov
finns även av att förtydliga frågor kring teknik. Man lyfter också fram att
information behöver komma från många håll.
Man betonar vikten av ett tydligt och tillförlitligt regelverk och tillitsnivåer
som motsvarar behoven samt att begrepp betyder samma sak.
En slutsats av intervjuerna är att påskynda arbetet med att ta fram
möjligheter för teknik och tjänsteleverantörerna att demonstrera sina
lösningar och tjänster (se nedan).
3.2

Erfarenhetsutbyte i Uppsala den 18 jan
54 anmälda till workshopen (per 13-01-13).
Program och anmälning finns på https://www.skolfederation.se/pa-gang/1301-18-erfarenheter-fran-uppsala-kommuns-arbetet-med-skolfederation/
Jens Persson, Uppsala kommun är värd och kommer att föreslå att nästa
erfarenhetsutbyte hålls hos en annan kommun.

4

Nytt medlemsavtal
Det nya medlemsavtalet (som diskuterades vid förra mötet) finns på webben
och har börjat användas.

5

Förslag på en demomiljö

5.1

Från förra mötet
Referensgruppen rekommenderade .SE att återkomma med ett förslag på hur
testbädden skulle kunna vidareutvecklas för att även kunna fungera som en
demonstrationsmiljö, användartester etc.
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5.2

Förslag på utformning
För att kunna åskådliggöra hur tillgång till digitala läromedel kan
tillhandahållas via Skolfederation föreslås följande:


Uppmana alla tjänsteleverantörer som är intresserade av
Skolfederation att ansluta sig till federationen och att börja med att
erbjuda demomaterial för medlemmarna i federationen.



Erbjud leverantörer av ”Skolplattformar” att ansluta
”demonstrationsskolor” till federationen. Dessa ska kunna agera IdP
och kravet är att de ska erbjuda demonstrationskonton för
Skolhuvudmän som vill kunna prova på.

Vi har talat med några tjänsteleverantörer och leverantörer av
Skolplattformar som är intresserade.
Use case för de första demonstrationerna som sätts upp förutsätts vara
åtkomst till och exempel på digitala läromedel. Demonstrationen kan sedan
komma att utökas med med andra use case, t.ex. hantering av mobila enheter
och/eller anslutning till molntjänster.
För att göra demonstrationerna varaktiga och lättillgängliga, föreslås de
tillhandahållas i den ordinarie federationen (inte testbädden). För
tjänsteleverantören är det fullt möjligt att göra inom ramen för dagens
medlemsavtal (tjänsteleverantören ansvarar för åtkomst till sitt material).
Dagens medlemsavtal medger dock inte att leverantörer av Skolplattformar
att agera ”demonstrationsskolor”. För att möjliggöra förslaget ovan krävs
därför att ett medlemsavtal tas fram för de teknikleverantörer som önskar
sätta upp demonstrationslösningar i federationen.
Referensgruppen rådfrågas därför om hur de ser på att ta fram ett
medlemsavtal för teknikleverantörer som önskar sätta upp
demonstrationslösningar i Skolfederation?
Om man finner det lämpligt att erbjuda dem anslutningsmöjlighet, finns det
restriktioner som bör ställas på deras medverkan (utöver de som dagens
medlemsavtal ställer på Skolhuvudmån).
5.3

Diskussion
Anna Jogrenius: Jo, vi vill delta
Men, demokonto kräver ju inte alls ngn IdP egentligen om man inte kommer
från en "skolmiljö" och det kan inte vi tillhandahålla
Thomas Nilsson: En demoskola med en demo IdP kan lätt åstadkommas med
redan befintlig test IdP.
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Anna Jogrenius: bra nog, och det kan kunder logga in via?
Thomas Nilsson: Jag tycker att test- och demomiljö sammanfogas.
Anna Jogrenius: Jag säger som jag sagt förut :-) att Idp:n är osynlig men att
hur det sen ser ut är en fråga för varje leverantör

Om att ta fram ett medlemsavtal för teknikleverantörer som
önskar sätta upp demonstrationslösningar i Skolfederation?
Mötet enades om att rekommendera federationsoperatören att ta fram ett
sådant avtal.

6

Samverkan för tillit
UP: förslag på utformning av en samverkan med syfte att uppnå hög tillit till
identiteter och attribut som används inom federationen.
Ingen aktivitet sedan förra mötet!
Diskussion: Bör Skolfederations tillitsramverk harmoniseras med
Sambis?
Thomas Nilsson: Vad gäller Skolfederation tillitsnivå 3 är min absoluta
uppfattning att det ska harmoniserad med Sambi och eLednämndens
motsvarighet (dessa är idag jämkade frånsätt tillit till attribut).
Hans Nilsson: Utan att kunna saken egentligen så håller jag helt med
Thomas. Om inte annat kommer frågan att komma upp när detta hamnar på
IT-avdelningen.
Johan Wahlström: Håller med Thomas och Hans

7

Attribut – processen för uppdatering av attribut
Föredragande: Palle Girgensohn
Palle informerade om arbetet med SCB-koder för skolor (per rektor).

8

Seminarier och aktiviteter vt 2013
Vilka önskemål finns?
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9

Övriga frågor

9.1

Hur hantera personnummerbyte i federationen
Thomas Nilsson: Följande står i den tekniska sammanfattningen för
Skolfederationen: Det finns två typer av pseudonymer. Dels persistenta
pseudonymer vilka har egenskapen att de alltid mappar en användare till
samma pseudonym per tjänst, dels transienta pseudonymer vilka har
egenskapen att de aldrig mappar en användare till samma pseudonym, utan
användaren får en ny pseudonym vid varje nytt tillfälle och för varje tjänst.
Vid användning av persistenta pseudonymer presenteras olika pseudonymer
för olika tjänster. Vid användning av transienta pseudonymer presenteras en
ny pseudonym vid varje nytt tillfälle och för varje tjänst.Pseudonymer är en
del av Följande två format som är en del av SAML2Core ska stödjas:•
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent•
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient
Johan Wahlström: Håller med Palle när det gäller personnummer. Ska
personnummer skickas med i biljetten ökar kraven på säkerhet...

10 Nästa möte
Nästa fjärrmöte föreslogs hållas den 5 februari 2013 kl 10.00-11.00, men
Anna påpekade efter mötet att det krockar med SIS/TK450:s Nordiska möte!
Staffan undersöker därför möjligheten att i stället hålla mötet den 12
februari, kl 10.00-11.00, på https://kungalv.adobeconnect.com
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