Underlag till referensgruppens möte 2015-01-27
Plats:
SE, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm ELLER via telefonkonferens
tel. 08-999212, kod 322134
Närvarande:








1

Anna Mybeck, Lerums kommun
Lina Hjorter, Härryda kommun
Hans Nilsson, Täby kommun
Stig Andersson, SPSM
P-M Andersson , Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Robert Sundin, .SE
Staffan Hagnell, .SE

Intro, presentation av nya deltagare och kort om refgs uppgift
Deltagarna presenterade sig.

2

Godkännande av agendan
Övrig punkt lades till om


Kommentar till leverantör på BETT som menade att ”det är på gång med en ny
alternativ lösning till Skolfederation”

3

Föregående mötesanteckningar

3.1

Uppdragspunkter
Datum

Ansvarig

Beskrivning

Status

14-08-28

Staffan
Hagnell

Kontakta Datainspektionen och SKL
i frågan om mall för
personuppgiftsbiträdesavtalsmall

15-01-21 Snart klar

15-01-27

Stig
Andersson
och Hans
Nilsson

Bjud in nischade mindre
tjänsteleverantörer till ett möte
den 4 mars kl 13.00 för att prata
om en ”hotellösning”
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15-01-27

.SE

arrangera en WS den 4 mars kl
13.00 om en hotellösning för
mindre tjänsteleverantörer

15-01-27

Staffan

Undersök om det finns något i
utsagan om Ny alternativ lösning
till Skolfederation

4

På gång

4.1

Summering 2014


4.2

Vid utgången av 2014 hade Skolfederation 71 medlemmar.

Hantering av små leverantörer
Robert berättade den tekniska förstudien som genomförts avseende möjligheten att erbjuda
en gemensam lösning för att underlätta för små aktörer att ansluta sig till Skolfederation.
Svensk e-identitet har erbjudit en teknisk lösning, men önskar då att federationsoperatören
tar ansvar för leverantörerna.
Både Stig Andersson och Hans Nilsson såg behovet att kunna erbjuda små nischade
leverantörer en enkel och prisbillig lösning. Mötet beslutade att ett nästa steg är att bjuda in
ett par mindre leverantörer för att prata vidare om detta.
AP Stig Andersson och Hans Nilsson bjud in nischade mindre tjänsteleverantörer till ett möte
den 4 mars kl 13.00 för att prata om en ”hotellösning”
AP .SE, arrangera en WS den 4 mars kl 13.00 om en hotellösning för mindre
tjänsteleverantörer

4.3

Listning av produkter som är klara för Skolfederation


4.4

Efter önskemål från bl.a. Skolfederationsdagen den 16 sept, pågår nu ett arbete för att
sätta samman en lista över vilka tjänster som har anpassat till Skolfederation (inte som
tidigare bara en lista över leverantörer). Listan kommer att publiceras inom kort.

Samordning med andra federationer
Svenskt federationsforum på Internetdagarna 25 november föll väl ut. Det kunde konstateras
att de olika federationerna (Skolfederation, Sambi, Swamid och Svensk e-legitimation)
tekniskt är väl samlade. Hur krav på och granskning av medlemmarnas säkerhet görs skiljer
sig stort.
En stor del av seminariet ägnades åt blixttal (presentationer på max 7 minuter) kring appar,
federationsanpassning, säkerhet och nya tjänster. Presentationerna kan ses på
https://internetdagarna.se/program/svenskt-federationsforum/
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Ett återkommande evenemang planeras även till nästa års Internetdagar.

5

Status från federationsoperatören

5.1

Produktion
Nuvarande signering av metadata innehåller en mindre avvikelse från standard och kommer
att åtgärdas. För att minimera risken att någon befintlig implementation får problem att
hantera det nya formatet så kommer den nya versionen att publiceras parallellt med den
nuvarande. Planen är att hålla båda filerna tillgängliga fram till en vecka in på sommarlovet.
Därefter tar vi bort den nuvarande versionen. Tekniska kontaktpersoner kommer att bli
meddelade i god tid innan ändringen.
Utvecklingen av ett gränssnitt där medlemmar kan administrera sitt eget metadata är under
utveckling och vi hoppas kunna lansera verktyget under kvartal tre eller fyra i år.

5.2

Attribut
Attributet norEduOrgUnitUniqueIdentifier har nu uppdaterats från SCB-kod till
skolenhetskod i attributsbilagan, enligt beslut vid senaste referensgruppsmötet.
Uppdatering av attributsbilagan i sin helhet pågår inom SIS arbetsgrupp.

5.3

Personuppgiftsbiträdesavtalsmall
Arbetet med att ta fram en mall för personuppgiftsbiträdesavtal är snart klart. .SE har anlitat
externa jurister för att ta fram ett avtal speciellt anpassat för användning inom
Skolfederation. Denna mall är helt frivilligt och endast tänkt att vara ett stöd för de som vill
önskar en mall.
Resultatet kommer att inom kort att sändas till Skolfederations medlemmar för synpunkter.

5.4

Formulär för metadatahantering
I avvaktan på gränssnittet för egen administration av metadata, kommer processen för att
skicka in metadata förenklas och förtydligas genom att detta sker via ett formulär på
webbplatsen. Exempel från Sambis webbplats finns här:
https://www.sambi.se/teknik/metadata/lamna-nytt-metadata/

6

Leverantörer som vill ha extra betalning för Skolfederation!?
En leverantör av en Skolplattform önskar extrabetalt för att erbjuda stöd för Skolfederation.
Fråga: Jag undrar om det finns någon begränsning för en tjänsteleverantör (dvs i avtalet
mellan er och tjänsteleverantören) som är medlem i Skolfederationen att ta betalat för
tjänster av kunden kopplade till leverantörens medlemskap? Exempelvis en kostnad för att
leverantören är medlem eller en kostnad för användandet av Singlesignon-funktionen via
Skolfederationen.
Diskussion:
Skolfederation.se
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Viktigt att ha med krav på stöd av Skolfederation vid upphandlingar.



Hur hantera befintliga leverantörer där stöd på Skolfederation inte varit med från
början? Synd att leverantörer på detta vis försvårar en utveckling!



Inte känt att något förlag har haft ett sådant krav.

7

Evenemang

7.1

SCIM-workshopen
God uppslutning till SCIM Workshop om grupp- och klasshantering i Skolfederation 201501-28.
Syftet med SCIM är att automatiskt kunna bygga upp och förändra användarkonton hos
tjänsteleverantörerna utgående från skolhuvudmannens databas och därigenom undvika
behovet av att sända ”exel-listor” eller att inkonsistenser uppstår när elever tillkommer och
försvinner.
För en introduktion till SCIM, se seminariet på Svenskt federationsforum (Internetdagarna)
”Ta tillbaka kontrollen över federerade identiteter och data med SCIM (System for Crossdomain Identity Management)”, vilket finns på
https://www.youtube.com/watch?v=Dvfwg8dbBrI&list=PLtDs7N_g_eiaMna00kv4PoNAYF
CVy7UYP#t=611

7.2

Workshop - Internetagenda för Sverige
.SE har fått i uppdrag av Vinnova att leda ett arbete för att ta fram en ”Internetagenda för
Sverige”. Arbetet kommer bl.a. att utgöras av att inventera olika samhällssektorers behov av
”Internetinfrastruktur”.
Arbetsgruppen för ”Internetagenda för Sverige” diskuterade på sin workshop den 22 januari
skolans behov av internetinfrastruktur. Givetvis bör skolan använda standardlösningar så
långt det är möjligt. Vinnova arbetet syftar dock till att identifiera innovationsbehov och nya
affärsmöjligheter, varför frågan var vilka behov och förutsättningar är speciella för skolan.
Några sådana som identifierades är:

7.3



Ett högt behov av bandbredd, där många elever kan förväntas strama från
lektionssalar, korridorer, matsalar, kapphallar m.m



Administration för BYOD



Behov av att överbelastningsskydd och trafikprioritering (t.ex. för att kunna prioritera
en lektion framför annan trafik, eller under kortare eller längre stunder stänga av all
”privat” trafik etc )



Hantering av policy och varningsmeddelanden för ”olämplig” trafik

Erfarenhetsutbyte
Vi söker nu nya Skolhuvudmän som kan ta på sig att vara värd för ett erfarenhetsutbyte.
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Se arrangörsinstruktionen för erfarenhetsutbyten finns publicerad på webben. Se
https://www.skolfederation.se/samverkan/
7.4

KommITS
Fråga om Skolfederation medverkan. Finns det ett intresse att göra något gemensamt kring
Skolfederation?

7.5

Skolfederationsdagen 2015, 16 september
Datum spikat för Skolfederations höstevenemang.

8

Kommunikation och aktiviteter 2015
Vi fortsätter med nyhetsbrev. Kom gärna med förslag till innehåll.

9

Eduroam
Linköpings kommun har kommit i gång och börjat köra ordentligt och ytterligare
intresserade har hört av sig.
Vi har en pågående prisdiskussion med Sunet, som önskar att Skolfederation ska vara med
och betala avgiften för de publika accesspunkterna (på flygplatser, järnvägsstationer,
citymiljöer), vilket visar sig vara en kostnad som göra eduroam dyrare för Skolfederations
medlemmar. .SE har infört ett stopp för nyetableringar till dess att en överenskommelse med
Sunet har träffats. Förhoppningen är ha en nya prislista inom kort.

10 Övriga frågor
10.1 Ny alternativ lösning till Skolfederation?
Det sades av en ”leverantör” på BETT att ”det är på gång med en ny alternativ lösning till
Skolfederation”. Ingen på detta möte kände dock till något om detta. Staffan mejlar och ber
om mer information.

11 Nästa möte
Beslutade datum för kommande möten kl 10:00 – 11:00:







10 mars
22 april
(Obs! Inte 21 april)
1 juni
8 september
20 oktober
1 december
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