Anteckningar från referensgruppens möte 13-02-12
Närvarande:










Anna Jogrenius, Liber
Hans Nilsson, Täby kommun
Joakim Norbäck, KJNC på uppdrag av Malmöstad
Johan Wahlström, Center för eSamhället, SKL
Kristina Edman, .SE
Palle Girgensohn, PingPong
Staffan Hagnell, .SE (ordf)
Thomas Nilsson, Certezza
Ulf Solberg, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Förhindrade:











Carl Heath, Interactive Institute
Douglas Potter, Kungälvs kommun
Klas Minnbergh, CadCoordinator
Marcus Ander, Gleerups Utbildning
Mats Gahnström, Västerås stad
Måns Larsson, Svenska Läromedel på Internet
Pehr Ottevik, Ricoh
Per Brahm, Learnify
P-M Andersson , Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Rickard Vinde, Svenska Läromedel
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1

Godkännande av agenda
Förslag till agenda godkändes utifrån Staffans underlag till referensgruppens
möte 13-02-12.
1 Godkännande av agenda
2 Föregående möte
3 Hänt sedan sist
4 Presentation av status ”visa och prova”
5 Seminarier och aktiviteter vt 2013
6 Övriga frågor
7 Nästa möte

2

Föregående möte

2.1

Uppdragspunkter

Datum

Ansvarig

Uppdragspunkt

Status

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.

Avvakta att den
grundläggande
tjänsten kommer i
gång

12-11-28

Joakim
Norbäck

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

Har presenterat den
på mötet i Uppsala
den 18 jan

Joakim sänder ut material i befintligt skick för
synpunkter.

13-02-12

13-02-12

Staffan
Hagnell

Förslag till aktiviteter i samråd med SKL och andra.
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Hänt sedan sist

3.1

Erfarenhetsutbyte i Uppsala den 18 jan
Sandviken har tagit stafettpinnen och planerar preliminärt för att bjuda in till
möte v.15.
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3.2

Medlemsavtal för ”Leverantör till Huvudman”
Inga kommentarer kom från Referensgruppen på medlemsavtalet för
”Leverantör till Huvudman” . Avtalet togs fram speciellt för att för
”demoskolor” (se föregående mötesanteckningar på webben).

3.3

Statusuppdatering Skolfederation, Staffan Hagnell
Ny Huvudman: Sandviken
Ny Tjänsteleverantör: NE
Ny ”Leverantör till Huvudman”: Nexus

4

Presentation av status ”visa och prova”
Kristina Edman berättar att avtal är klart med Nexus som simulerad
Huvudman. Visst arbete kvarstår kring teknisk anslutning. Tjänster kommer
köras i produktion. Tjänsteleverantörer som vill visa sina tjänster ansluter sig
med avtal och teknik mot federationen i ordinarie produktion. Syftet är att
visa hela flödet med identifiering, skola och tjänster. Tjänsterna kommer att
presenteras och nås via www.skolfederation.se.

4.1

Hur kan vi alla bidra till att vi kommer i gång?
Anna Jogrenius berättar att Liber arbetar för att ha anslutning klar i slutet av
mars och för att kunna visa sina tjänster. Ping Pong kommer att vara med.
Gleerups är informerade och ser över vad de kan göra.
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Seminarier och aktiviteter vt 2013
Vilka önskemål finns?
Synpunkter lyftes fram kring behov av aktiviteter för information och
erfarenhetsutbyten för både nytillkomna och mer erfarna kring olika frågor.
Anna Jogrenius lyfte fram seminariet i Uppsala som en bra kombination som
både gav utrymme för nytillkomna och mer erfarna att lära av varandra.
Diskussion kring regionala behov, där fler från kommuner kan vara med,
gemensamma event, kombinationer med läromedelsmässor och andra
sammanhang, behöver även nå friskolor. Staffan Hagnell och Johan
Wahlström ser över möjligheter att samverka för att nå kommunerna.

5.1

Behov av att belysa mobila arbetssätt?
Frågor ställs i olika sammanhang kring Skolfederation och funktioner för
mobila enheter och arbetssätt och frågan är om det finns behov och intresse
av att samlas till workshop eller erfarenhetsutbyte kring frågan. Betydelsefull
fråga eftersom federationen behöver omfatta mobila enheter och arbetssätt.
En fråga är vad som är viktigast på kort sikt? Frågeställningar kring mobila

Skolfederation.se
Box 7399, 103 91 Stockholm Tel 08-452 35 00 Fax 08-452 35 02 www.skolfederation.se

3

enheter kan i ett första steg belysas i ett mindre sammanhang för att belysa
alternativ och möjligheter till lösningar och förbereda för en bredare
information. En möjlighet är att underlätta utveckling och vägval genom att
försöka visa sätt som förenklar användning i mobila enheter från början.

6

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

7

Nästa möte
Staffan undersöker därför möjligheten att i stället hålla mötet den 5 mars, kl
10.00-11.00, på https://kungalv.adobeconnect.com
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