Anteckningar från referensgruppens möte 2018-06-07
Närvarande
• Ängelholm
• Bonnier Education
• Tieto
• Täby
• Pulsen
• SPSM
• Södertälje
• 3 från IIS

Inga nya medlemmar i referensgruppen sedan förra mötet.

1

Godkännande av agendan

2

Uppdragspunkter
Datum
2018-06-07

3

Ansvarig
IIS

Beskrivning
Kalla till möte angående omstart av ”Bästa praxis för
elev-id”.

Status
NY

På gång
•

•

Mycket på gång med SIS TK 450/AG 09 arbetsgruppen för skolschema och
Administration av elever och grupper i läromedel, SCIM:
Under förra hösten startades en PoC (Proof of Concept) för att komma i gång och jobba
praktiskt med att implementera standarden Skolschema för livscykelhantering av elevkonton
mellan skolhuvudman och läromedelsföretag. Det har numera övergått till ett projektet och
kallas för EGIL där Sambruk håller på att ta fram en projektidé/plan. En inbjudan har gått ut
med förfrågan att samverka eller delta i projektet. Sambruk tittar även på om det finns någon
som kan hjälpa att finanserna utvecklingen.
Här finns dokumentation:
▪

Ett dokument för Objekttyper för SS 12000 (samman ställt av Ängelholm)
https://docs.google.com/document/d/1l3tG_GJBwGbEGadvDrt7gwVD9KZE0LY89OmX
4kIslvg/edit#heading=h.k9u734hucf77

▪

Projektidé (Framtagen av Sambruk och Ängelholm):
https://docs.google.com/document/d/1FuDPcY9n5JMh59PYtC6c75TgF0iJ_R9E7P5G
m9AnOfI/edit#heading=h.en9t3etg2ub6

▪

Anmälan och intresse:
https://www.skolfederation.se/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/ProjIdeSCIM_Laromedel_20180530_ver081.pdf

SCIM och elevhantering verkar bubbla flera ställen och det är bra att vi får fram olika scenarion
och lösningar på detta.
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▪

Södertälje berättade att de jobbar på ett försök att tillsammans med Studi föra över
elevdata mellan skolhuvudman och läromedelsföretag enligt SCIM. Under hösten
kommer vi eventuellt kunna få se lite av detta.

▪

Västerås Stad berättade på vår förra möte att de etablerat en identitets och
relationsdatabas för att styra tjänsteutbudet, en databas för kontrollerat personuppgifts
data som är GDPR redo. Man vill kunna avtalsstyra informationsutbytet på ett tidigt
stadium med leverantörer.

▪

Även Tieto har tillsammans med TimeEdit kommit igång med några kunder och använt
sig av standarden. (Från förra mötet)

•

Status för bästa praxis för elev-id:
Projektet innebär att elever kan ta med sig sitt elev-id vid byte av skolor.
På grund av tidsbrist har detta inte prioriterats och det behövs ett omtag. IIS (AP) lovade att
sammankalla till ett uppstarts möte efter semestrarna. Vi behöver sätta scoopet på detta och vi
behöver ha med några skolhuvudmän. Kravställning mot leverantör bör även ingå.

•

Status för hantering av native appar
Vi väntar fortfarande på OpenID Connect Federation. Standarden är inte satt än.
IIS har vår labb GW på plats.
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4

•

•

Från federationsoperatören
•

Medlemsutveckling
Nu är vi uppe i 228 medlemmar (222 vid referensgruppens förra ordinarie möte), varav 158
(155) användarorganisationer och 70 (67) tjänsteleverantörer.
De nya kommunerna är Varbergs kommun, Halstahammars kommun och Hammarå kommun.
De nya tjänsteleverantörerna är Haldor, Youcal och Teachiq.

•

Kurstillfällen: onsdag 5 september och torsdag 8 november
Vid behov kan vi arrangera fler tillfällen ute i landet. Maila oss!

•

Erfarenhetsutbyten och Informationsmöten:
Vi har varit hos Västerås Stad samt hos sju kommuner i Västerbotten och haft
informationsmöten.
Erfarenhetsutbytesdagar är en väldigt bra arena för samarbeten och vi tar tacksamt emot tips
om vem som kan stå som värd. Vi hjälper gärna till!

Övriga frågor
•

Digitala nationella prov
I fall Skolverket avser att ha en egen federation för inloggning till de nationella proven, kommer
Skolfederation kunna erbjuda Skolverket en interfederation, så att alla som är medlemmar i
Skolfederation även ska kunna använda Skolfederation för att logga in hos Skolverket.
Skolverkets pilot med 100 skolor kommer starta under 2018 och skolorna är utvalda.

•

GDPR
Det gäller fortfarande att Användarorganisationen är ansvarig för hanteringen av användare
och deras personuppgifter. För att underlätta kan man använda SKLs mall för
Personuppgiftsbiträdesavtal som kan laddas ner här.
Enligt Datainspektionen är en av principerna för behandling av personuppgifter
"uppgiftsminimering", uppgifterna ska vara adekvata och relevanta och inte för omfattande i
förhållande till ändamålet för vilka de behandlas. Därför rekommenderar vi alla våra
medlemmar i Skolfederation att använda sig av så kallade funktionsbrevlådor i sitt uppladdade
metadata.

Nästa möte
Nya kallelser med länkar till höstens möten kommer skickas ut enligt följande:
•

torsdag 6 september 10-11

•

onsdag 24 oktober kl. 10-11

•

tisdag 4 december kl.10-11

Tack för denna vår! Önskar alla i referensgruppen en fortsatt härlig sommar!
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