Anteckningar från referensgruppens möte 2018-10-24
Närvarande
•
Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun
•
Christian Augustinson, Bonnier Education
•
Claes-Olof Olsson, Sambruk
•
Eva Satorius - IIS
•
Jim Larsson, Pulsen
•
Palle - Pingpong
•
Staffan Hagnell, IIS
•
Tommy Bouchibane, Botkyrka
•
Ulrika Ahlgren, IIS
•
Åsa Jernberg, IIS

Inga nya medlemmar i referensgruppen sedan förra mötet i augusti.
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Godkännande av agendan
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Uppdragspunkter
Datum
2018-08-30

2018-10-24

2018-10-24
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Ansvarig
John
Munthe,
Tieto
Claes-Olof
Olsson,
Sambruk
Staffan
Hagnell

Beskrivning
Koppla ihop Kent Nilsson med IIS för att se om vi kan styra
ihop ett möte angående Tietos arbete med SCIM och
elevhantering.
Claes-Olof tar kontakt med Kent Nilsson. Ulrika förmedlade
kontakt uppgifter som John Munthe skickade.

Status
Ändrad till
nedan:

Status på federationen för SCIM.

NY

Pågående

På gång
•

Status för projektet EGIL (”Administration av elever och grupper i läromedel, SS12000”)
Claes-Olov Olsson från Föreningen Sambruk som är projektledare för EGIL var med på mötet och
berättade status för oss. Första etappen av EGIL som har innefattat framtagning av en klientprogramvara
(kallad ESC EGIL SCIMClient) som hämtar uppgifter om en skolhuvudmans elever, vilket ingår i urvalet till
en viss läromedelstjänst, skickar dem vidare till leverantören (läromedelsförlag) av tjänsten. Detta är klart
och fungerar nu i praktiken. Ängelholm har testat och sett att det fungerar och uppmuntrar flera att göra
detsamma eftersom det är viktigt att klienten får spridning och att man inte börjar hitta på andra
”standarder”. En säkerhets granskning av ESC är på gång.
Federering är ett av nästa stegen framåt. Det innebär att man lägger certifikaten i federationen, så man
slipper utbyta dessa mellan varje part. Staffan Hagnell fick en AP för att kontrollera status av den
federationen som är uppsatt för att testning. (AP)
Claes-Olof vill tacka Ängelholms kommun (Bengt Wällstedt) för ett jättebra genomfört arbete. Resultatet
och vägen framåt kommer presenteras på Internetdagarna.
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•

Mycket på gång med SIS TK 450/AG 09 arbetsgruppen för skolschema och Administration av
elever och grupper i läromedel, SCIM:
Under tidigare möten har vi hört Västerås, Tieto och Södertälje berätta om hur de jobbar med SCIM och
SS12000. Tyvärr var ingen av dessa med på mötet så inget nytt blev sagt.
Claes-Olof Olsson fick en AP att höra med Tieto hur det går med deras arbete och SS12000.

•

Elevlegitimation
Den 8 oktober hade initiativet Elevlegitimation en kickoff med deltagare från flera olika organisationer.
Initiativet består av tre delar; 1) ta fram tillitsramverk, 2) genomföra piloter och 3) kommunicera.
Under kickoffen diskuterade vi piloter och nu undersöker vi om det finns några pågående, tänkta eller
planerade piloter. Vi lägger gärna ut info om piloter, beskrivning om hur dessa ser ut, mellan vilka parter,
tänkt tidsperspektiv, finns piloten beskriven, vilka inloggningsmetoder används osv.
Vi har även en dialog med Skolverket om detta.
Det finns en mailista, där alla som deltog/anmält sig på kickoffen är uppsatta.
Kommunikation och information finns här: https://www.skolfederation.se/elevlegitimation
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•

Information från Skolverket och de digitala nationella proven
SKL kommer presentera på Internetdagana så vi avvaktar information från dom.

•

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

Från federationsoperatören
•

Medlemsutveckling
Nu är vi uppe i 238 medlemmar (234 vid referensgruppens förra ordinarie möte), varav 163 (162)
användarorganisationer och 75 (72) tjänsteleverantörer.
En ny kommun: Västerås stad.
Nya tjänsteleverantörer är Draftit AB, Bonemash och Ingenjörsförbundet.

•

Kurstillfällen: Torsdag 8 november i IIS lokaler på Hammarby Kaj 10D.

•

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.

•

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
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Övriga frågor
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Nästa möte
Tisdag den 4 december kl. 13-14.
Anslut via: https://meet.google.com/epo-xpxh-yrg
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