Anteckningar från referensgruppens möte 2018-08-30
Närvarande
•
Carl-Johan Bonander - Nova Software
•
Christian Augustinson, Bonnier Education
•
Eva Satorius - IIS
•
Fredrik Wellner - Södertälje
•
Johanna Karlen - SKL
•
John Munthe, Tieto
•
Mats Gahnström, Västerås stad
•
Palle - Pingpong
•
Staffan Hagnell, IIS
•
Tommy Bouchibane, Botkyrka
•
Ulrika Ahlgren, IIS
•
Åsa Jernberg, IIS
•
Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun (en liten stund på slutet)

Inga nya medlemmar i referensgruppen sedan förra mötet.
Eva Satorius är ny medarbetare på IIS och Eva kommer närmast från E-legitimationsnämnden.
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Godkännande av agendan
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Uppdragspunkter
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Datum
2018-06-07

Ansvarig
IIS

2018-08-30

John
Munthe,
Tieto

Beskrivning
Kalla till möte angående omstart av ”Bästa praxis för elevid”.
Koppla ihop Kent Nilsson med IIS för att se om vi kan styra
ihop ett möte angående Tietos arbete med SCIM och
elevhantering.

Status
KLAR
NY

På gång
•

Vi gick igenom vad som har hänt i projektet EGIL sedan sist. (”Administration av elever och
grupper i läromedel, SS12000”)
Föreningen Sambruk har tagit på sig att driva projektet EGIL i nära sammarbete med IIS, skolhuvudmän
och intresserade läromedelsförlag. En viktigt faktor för att komma igång är att börja småskaligt och den
första etappen av EGIL innefattar framtagning av en klientprogramvara som hämtar uppgifter om en
skolhuvudmans elever, vilket ingår i urvalet till en viss läromedelstjänst, och skickar dem till leverantören
(läromedelsförlag) av tjänsten.
Den 29 augusti hade EGIL en kick-off med många deltagare vilket tyder på ett stort intresse och
engagemang.
Etapp 1 har en planerad en projekttid på 6 - 8 kalenderveckor och en total projektbudget på 300.000 kr
som delfinansieras av deltagarna. Just nu fattas det 80.000kr så intresserade får gärna höra av sig med
bidrag direkt till Claes-Olof Olsson, projektledare för EGIL, claes-olof.olsson@sambruk.se

•

Mycket på gång med SIS TK 450/AG 09 arbetsgruppen för skolschema och Administration av
elever och grupper i läromedel, SCIM:
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Under förra mötet berättade Västerås, Tieto, Södertälje om hur de jobbar med SCIM och SS12000 –
något nytt här? SCIM och elevhantering verkar bubbla flera ställen och det är bra att vi får fram olika
scenarion och lösningar på detta och för att dra nytta av varandras insikter

•

•

Tieto (John Munthe) berättade att de har ett samarbete med TimeEdit. De har kommit igång med
några kunder både i Norge och i Sverige. För att inte dubbelarbeta, utan försöka dra nytta av
varandras arbete, kommer Kent Nilsson och IIS ha ett möte och stämma av status. (AP: John
Munthe att förmedla mail.)

•

Södertälje (Fredrik Wellner) berättade att de jobbar på ett försök att tillsammans med Studi föra
över elevdata mellan skolhuvudman och läromedelsföretag enligt SCIM. Södertälje är delaktig i
EGIL.

•

Västerås Stad (Mats Gahnström) berättade på vårt 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. De är intresserade av att följa projektet EGIL.

Status för bästa praxis för elev-id:
Vi har åter blåst liv i ”bästa praxis för elevlegitimation” och brättade status. Eva Sartorius, IIS, har tagit
rollen som projektledare och driver arbetet med detta. En projektdirektiv/uppdragsplan håller på att tas
fram. Visionen ska vara att Det är enkelt och säkert för skolelever att logga in i digitala tjänster inom
skolsektorn.
Målgrupper för en elev legitimation kan vara
●
●
●

Skolhuvudmän, både kommunala och i privat regi
E-legitimationsutfärdare
Ansvariga för e-tjänster inom skolsektorn med behov av stark autentisering

En kick-off ska hållas hos IIS den 8 oktober, 13-15. Här är länk till inbjudan för de som är intresserade:
https://internetstiftelsen.wufoo.com/forms/elevlegitimation/
Ett bättre namn på projektet efterlyses då ”elevlegitimation” är lite långt.
•

Information från Skolverket och de digitala nationella proven

Johanna Karlen berättade status från SKL’s sida angående de digitala proven. De jobbar bära
Skolverket och Edtech. Det diskuteras mycket hur det praktiskt ska genomföras och frågan om
likvärdighet.
Hur det tekniskt ska lösas får Skolverket berätta själva, men som vi känner till så presenterade
Skolverket under svensk Federationsforum i våras (15 mars 2018), att de planera någon form
av federativlösning där Skolfederation kan komma att bil inblandad. Vi följer detta.
https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationellaproven

•

Något nytt om Native appar?
Vi väntar på OpenID Connect Federation: Standarden är inte satt än. IIS har en labb-GW på plats.
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Från federationsoperatören
•

Medlemsutveckling
Nu är vi uppe i 234 medlemmar (228 vid referensgruppens förra ordinarie möte), varav 162 (158)
användarorganisationer och 72 (70) tjänsteleverantörer.
De nya kommunerna är Eskilstuna kommun, Pajala kommun, Norbergs kommun och Rättviks kommun.
Nya tjänsteleverantörer är DigiExam Solutions Sweden AB, IMAL Norge AS, Selessia AB/NOMP. En
tjänsteleverantör har lämnat pga ägarbyte Edimia.

•

Kurstillfällen: Torsdag 8 november. Vi fick ställa in ett tillfälle pga få deltagare.
Vid behov kan vi arrangera fler tillfällen ute i landet. Maila oss!

•

Systemutvecklingsprojektet fortsätter. IIS arbetar med ett systemutvecklingsprojekt Den nya lösningen
ska ersätta dagens federationsregister för Skolfederation och Sambi och möjliggöra för nya federationer.
Det ska även innefatta ett automatiserat ärendehanteringssystem, ett självbetjäningsgränssnitt för
medlemmar och ett API för ombud. Avsikten är att ha ett första system på plats i slutet av november
Vi kommer behöve några medlemmar som är med och testar i november, både Skolhuvudmän och
Tjänsteleverantörer. Intresserad? Kontakta ulrika.ahlgren@iis.se

•

Erfarenhetsutbyten och 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 event
Svenskt Federationsforum 9 oktober
Kick-off för projektet Svensk elev-legitimation 8 oktober hos IIS
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Övriga frågor
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Nästa möte
•

onsdag 24 oktober kl. 10-11. Anslut via:
https://meet.google.com/cav-pqhb-qiy
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