Anteckningar från referensgruppens möte 2015-09-08
Plats:
SE, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm ELLER via telefonkonferens
tel. 08-999212, kod 322134
Närvarande:
agneta.wistrand@iis.se
alexandra.adelof@iis.se
anna.jogrenius@liber.se
girgen@pingpong.se
jacob.westman@novasoftware.se
robert.sundin@iis.se
sofie.hellstrom@iis.se
staffan.hagnell@iis.se
stig.andersson@spsm.se

1

Godkännande av agendan
Agendan godkändes utan ändring.

2

Föregående mötesanteckningar
Anteckningar från Referensgruppens möte 15-06-01 finns på
https://www.skolfederation.se/om/referensgruppen/

2.1

Uppdragspunkter
Datum

Ansvarig

Beskrivning

Status

15-03-10

Robert
Sundin

Ta fram förslag till
Förvaltningsforum för
Skolfederation och kalla till första
möte.

Se nedan

15-06-01

Staffan
Hagnell

Fortsätt utreda avtal för
koncerner och gemensamma
nämnder

15-09-08: Klar
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15-06-01

Staffan
Hagnell

Federationsoperatören utreder
fråga om hantering av appar och
återkommer med förslag till
lösning och/eller policy nästa
möte.

15-09-08

Staffan
Hagnell

Fortsätt reda ut frågan om avtal
för utbildningsanordnare.

15-09-08

Staffan
Hagnell

Fortsätt reda ut frågan om att
bredda omfattningen av
skolfederation för
utbildningsaktörer som inte faller
under skollagen (exempelvis
arbetsmarknadsutbildning).

15-09-08

Agneta
Wistrand

Publicering på webbplatsen av
PUL-ansvarig för respektive
medlem.

15-09-08

Robert
Sundin

Beskrivning på teknikwebben om
hur processen för attributprofilen
ser ut, och hur man ställer
ändringsförfrågan.

3

På gång

3.1

Medlemsutveckling

15-09-08: Klar

Nu 131 medlemmar (100 vid referensgruppens förra möte), varav 93 (66) skolhuvudmän och
38 (34) tjänsteleverantörer.
3.2

Eduroam
Medlemmar i eduroam:
•

Linköpings kommun

•

Minervaskolan i Umeå AB

•

Specialpedagogiska skolmyndigheten

•

Sundsvalls kommun

•

Ängelholms kommun

Kungsbacka på gång.
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3.3

Skolfederationsdagen 16 september
Programmet är spikat och kan läsas här:
https://www.skolfederation.se/skolfederationsdagen-2015/
Omkring 140 deltagare anmälda. Vi har kapacitet för 170.

3.4

Erfarenhetsutbyten
Erfarenhetsutbyte i Boden planerat till den 27 oktober, och vi hoppas att få till ett till under
hösten/vintern.

4

5

Hänt sedan senaste mötet
•

Bytet till nya tekniska miljöer har gått bra. Mer information under ”Status från
federationsoperatören”

•

Roland Hedberg har engagerats i frågan om hantering av appar (se egen punkt)

•

Mats Östling har fått i uppdrag att besöka myndigheter, företag och andra aktörer i
Danmark som arbetar med digitala läromedel och andra resurser. Syftet är att
undersöka hur man i Danmark har arbetat med de mindre företagens möjlighet att
finnas med i den gemensamma inloggningsstrukturen UNI-login och hur marknaden
har förändrats i och med etableringen av en gemensam portal för åtkomst.

•

Skolfederation deltog i MSB:s konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor.

•

Möte med Skolverket angående digitalisering av nationella prov.

Status från federationsoperatören
Attribut
Tjänsteleverantörers attributkrav:
Vi har nu fått in svar från de flesta tjänsteleverantörerna gällande vilka attribut de behöver.
Sammanställning finns att läsa under fliken ”Medlemmar” på Skolfederations webbplats.
Behov av nya attribut:
I takt med att den praktiska tillämpningen av Skolfederation ökar så får vi betydligt fler
konkreta frågeställningar från skolhuvudmän och tjänsteleverantörer. Ibland kommer
önskemål om att lägga till eller ändra attribut i federationens attributprofil.
Federationsoperatören hanterar detta vanligtvis genom att vidarebefordra frågan till SIS
arbetsgrupp.
Förslag att lägga upp information på webbplatsen om PUL-ansvarig för respektive medlem.
Förslag att publicera beskrivning på teknikwebben om hur processen för attributprofilen ser
ut, och hur man ställer ändringsförfrågan, samt att lyfta detta på skolfederationsdagen.
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Förvaltningsforum
Att etablera ett Förvaltningsforum är resurskrävande. Avsikten är därför att Skolfederation
tar rygg på Sambi och låsa dem göra jobbet med att etablera sitt Förvaltningsforum.
Sambis Ändringsråd och ändringsprocess v1.0 är beslutad. Modellen finns beskriven här:
https://www.sambi.se/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Sambi%C3%A4ndringsprocess-v1.0.pdf
Arbetet fortsätter med processer för incidenthantering, support och förvaltning.
Rekommendation för Skolfederation är att avvakta arbetet inom Sambi och återanvända
modellerna, men att skala ner dem avsevärt för att undvika onödigt tungarbetade modeller.
Robert kallar till ett första möte någon gång under hösten/vintern.

Nya tekniska miljöer
Skolfederations gamla tekniska miljöer släcktes i början av juni och vi har inte fått in några
indikationer på problem efter släckningen.
Ett fåtal medlemmar konstaterades nyttja den gamla versionen av metadata veckan innan
släckning. Vid kontakt meddelade samtliga att de kände till ändringen och var på gång att
åtgärda.
En tjänsteleverantör har identifierats som fortfarande pekar på den gamla anvisningstjänsten
(som är släckt). Leverantören är informerad.
Självbetjäningsgränssnittet
Pilotanvändare har kontaktats. Vi har dock valt att avvakta ytterligare med pilottestet.
Anledningen till detta är att vi behöver säkerställa inloggningen för pilottestarna.
Skarp lansering beräknas ske under 2016.

6

Avtalsutveckling

6.1

Värmlands kommuner
Bakgrund:
Vid föregående möte diskuterades Kommunerna i Värmland. Dessa ingår i en gemensam
drifts- och servicenämnd, som är en del av Karlstads kommuns organisation. Kommunerna
samarbetar främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i framtiden.
Denna Drifts- och servicenämnd undersökte möjlighet att teckna ett avtal med
Skolfederation.
Vid referensgruppens möte 15-06-01 fastslogs att
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Det måste vara tydligt för alla berörda att federationens medlemmar utgörs av skolhuvudmän
och tjänsteleverantörer. Det finns annars en risk för att skolhuvudmanna-begreppet urholkas
ifall någon annan part än skolhuvudmannen ingår Medlemsavtalet.
Slutsats
Diskussion har förts med representant för nämnden med slutsatsen att varje kommun ska
teckna eget avtal. (Skolfederation har inga invändningar på att drift och service samordnas,
tvärt om ser fördelar med detta)
6.2

Medlemsavtal för AcadeMedia-koncernen
Academedia har skrivit ett medlemsavtal för skolhuvudmannen Vittra till Skolfederation och
en avtalskonstruktion för övriga skolhuvudmän (k12) inom koncernen är klar. Individuella
avtal kommer att tecknas för varje Skolhuvudman som ingår i Academedia koncernen.

6.3

Medlemskap för utbildningsanordnare
Federationsoperatören har fått en fråga om möjligheten för utbildningssamordnare med
uppdrag för den kommunal vuxenutbildning att ansluta sig till Skolfederation.
Uppdrag för kommunal vuxenutbildning läggs i många kommuner ut på externa
utbildningsanordnare och utbildningsanordnarna är typiskt verksam i flera kommuner.
Förutsättningar:
Utbildningssamordnarna hanterar ofta eleverna i sin egen tekniska miljö för inloggning,
vilken är separat från den kommunala skolhuvudmannens.
En eller flera av de uppdragsgivande kommunerna är inte anslutna till Skolfederation.
Mötet ansåg att frågan behöver utredas vidare och att ett antal kommuner bör tillfrågas.

6.4

Utbildning som inte omfattas av skollagen
Federationsoperatören har fått en fråga om möjligheten för utbildningssamordnare med
uppdrag för Arbetsförmedlingen att ansluta sig till Skolfederation. Arbetsförmedlingen har
ett relativt omfattande utbildningsprogram som vanligtvis läggs ut på utbildningsanordnare.
Utbildningarna faller vanligen inte under skollagen men antas ha visst överlapp med den
sektor Skolfederation verkar inom.
Mötet ansåg att frågan behöver utredas vidare.

7

Hantering av appar
Vid föregående möte ansåg Referensgruppen det viktigt att lösningen för hanteringen av appinloggning utvecklas.
Vi har därefter genomfört en del tester av lösningen som tagits fram av den schweiziska
federationen Switch, samt engagerat Roland Hedberg i frågan. Roland kommer från Umeå
universitet och är engagerad i utvecklingen av OpenID Connect.
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Mötet ansåg att vi bör gå vidare med frågan. Fokus bör vara att underlätta för de leverantörer
som endast levererar tjänster som appar. Lösningen bör vara enkel och byggas på befintlig
SAML (inte som parallell infrastruktur).

8

Livscykelhantering av användaruppgifter
Denna fråga har varit uppe tidigare och SCIM har föreslagits som en möjlig väg att hantera
detta.
Vi stöter oftare på frågan och ett fåtal tjänsteleverantörer och skolhuvudmän menar på att de
har ett begränsat värde av Skolfederation idag, men att frågan om livscykelhantering orsakar
betydligt större problem.
Åtminstone en skolhuvudman och en tjänsteleverantör har anmält att de är mycket
intresserade av att delta i en pilot, men att frågan är aktuell tidigast under senhösten.
Det pågår flera initiativ kring detta och risken är att det växer fram parallella tillämpningar
och standarder.
Mötet ansåg att frågan ska hanteras, men att vi ska avvakta arbetet inom SIS AG9 och
säkerställa att olika initiativ inom området leder fram till en gemensam standard.
Skolfederation behöver inte heller avgränsa sig till SCIM i nuläget, utan endast verka för en
enhetlig lösning.

9

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

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



20 oktober
1 december
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