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Beskrivning

Status

Robert
Sundin

Undersök möjligheten att
ta fram en 4 min kort
animerad film om
Skolfederation.

Första version klar, ska putsas till
men inte mycket kvar. Slutlig version
beräkna vara klar tidigt nästa vecka.
Även en kortversion på 30 sekunder
kommer att levereras, som kan
användas som
introduktion/inledning när
Skolfederation ska presenteras.

Staffan
Hagnell

Kontakta
Datainspektionen och
SKL i frågan om mall för
personuppgiftsbiträdesavt
alsmall

SKL pekar på kammarkollegiets mall
för molntjänster (vilken är bra). Vi
har även fått den mall som
Södertälje använder. Jurist tittar
vidare…
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1

Föregående mötesanteckningar

2

Reseberättelse

2.1

ISOC
Staffan Hagnell och Patrik Sundin deltog i “Internet Society Global Interfederation and Attributes Workshop September 2-4, 2014” i Utrecht. Några
reflektioner
 Det finns en lång erfarenhet av federering inom den akademiska världen, så
som Internet2 i USA, Switch i Schweiz och Swamid i Sverige. Det fungerar bra i
universitetsvärlden och i vissa fall även inom grundskolan, men de har inte
ännu fått större spridning till andra samhällssektorer.
 Flera initiativ liknande Svensk e-legitimation är på gång.
 Eduroam framhålls som en succéberättelse.

2.2

Bok och biblioteksmässan
Bok & Biblioteksmässan i Göteborg: Skolfederations ställde ut, gemensam monter
med Mediapoolen, VLM-Institutet, GR Göteborgsregionens kommunalförbund och
Mediacenter i Västerbotten. Ingick i ny avdelning på mässan som kallades Molnet.
Upplägget där kan förbättras på många sätt, lärdomar dragna inför nästa år. Ändå
värdefullt att sprida budskapet med Skolfederation.
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Status från federationsoperatören
Småincidenter tidigare, men lugnt på senare tid. På utvecklingssidan arbetas det
på ett nytt gränssnitt för administrering av metadata, planeras att provtryckas i
trial-miljön för att man enkelt och snabbt ska kunna ladda upp nytt eget metadata
på egen hand.
Erling: hopblandning av språkkod SE och SV, har märkt problem med inläsning av
metadata. Robert förklarade att validatorn larmar för detta, markeras dock som
”non-critical” och kan därför passera.
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Informationsfilm
Första version klar, ska putsas till men inte mycket kvar. Slutlig version
beräkna vara klar tidigt nästa vecka. Även en kortversion på 30 sekunder
kommer att levereras, som kan användas som introduktion/inledning när
Skolfederation ska presenteras.
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Attribut
Palle berättar att arbete pågår, sammanställning görs.
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Information och evenemang

6.1

Summering av Skolfederations evenemang 16 september

6.2



Filminspelningarna från evenemanget ligger nu på webben (se filmarkivet).



Det fanns ett intresse att kartläggning var de olika kommunerna befinner sig
just nu.



Intresse för signering finns (Palles diskussionsgrupp), inte så stor kunskap men
upplevs som spännande och intressant. Endast tillåtet enligt skollagen sedan 3
år tillbaka. Varje gång ett betyg sätts ska det signeras. Signeringsintresse
tidigare för e-tjänster och betalningar. Kan vara bra att titta på standard för
detta redan nu, heter DSF (samma som Svensk e-legitimation använder).



Det var olika stort intresse för de olika gruppdiskussionerna, mest besökta de
två om digitala läromedel.



Värdefullt event, siktar på motsvarande möte nästa år igen.



Utvärdering har sänts till de besökande, men har inte hunnits analyseras ännu.



Utskrift av paneldiskussionerna pågår. Vi hoppas där kunna fånga upp olika
förslag till fortsatt arbete

Erfarenhetsutbyte
Nya erfarenhetsutbyten behöver planeras, Helsingborgs kommun hinner inte just
nu.

6.3

Svenskt federationsforum på Internetdagarna 25 november
”Svenskt federationsforum” genomförs på Internetdagarna är tänkt som ett
erfarenhetsutbyte och samordning av det fortsatta arbetet mellan Swamid, Sambi,
Skolfederation, Svenska e-legitimation och andra intresserade federativa
inloggningslösningar. Programmet finns på
https://internetdagarna.se/program/svenskt-federationsforum/
Intresserade att medverka kan höra av sig till staffan.hagnell@iis.se.

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

3

7

Personuppgiftsbiträdesavtalsmall
Jurister har tillfrågats, det finns mall hos kammarkollegiet. 13 sidor, gles text,
avskrivning av lagtexten. Kan den användas av Skolfederation? Flera
Stockholmskommuner har tagit fram egna mallar. Juristerna har tittat på detta,
kan de bakas ihop? Juristen undersöker om Personuppgiftsbiträdesavtalsmall kan
läggas in som standardbilaga till medlemsavtalet.
Bör SKL hålla i en sådan mall? DI? Lagen? Tidsbrist gör att det landat på
Skolfederation. Malin tar med sig frågan och återkommer. SKL tar ibland fram
lathundar, mallar och diverse stödmaterial.
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Eduroam
Intressant reflektion, på Skolfederationsdagen där det diskuterades om detta
passar för grundskolan. Två diskussionsgrupper fick helt olika resultat.
Användarscenario i Sundsvall, eleverna ska kunna använda sina egna verktyg (läs
telefoner), eduroam skulle vara en mycket billigare lösning för detta.
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Övriga frågor


Frågan väcktes om Gruppen ”Intressenter” har lite spelat ut sin roll i
Skolfederation. Kan vi få över de som är intressenter att bli ordinarie
medlemmar nu? De behöver inte vara färdiga med tekniken för att vara
medlemmar. Federationsoperatören kontaktar dem och frågar om status!



Samling av digitala läromedel var en fråga som diskuterades på
Skolfederationsdagen den 16 sept. Det påpekades också att det är viktigt att
säga vad Skolfederation INTE är.



Möte mellan Malin Annergård och Staffan Hagnell inplanerat, vilket följs upp
vid nästa möte.

Nästa möte
11 november kl 10.00-11.00
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