Anteckningar från referensgruppens möte 2018-12-04
Närvarande
•
Anna Jogrenius, Liber
•
Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun
•
Carl-Johan Bonander, Novasoftware
•
Christian Augustinson, Bonnier Education (slutar på Bonnier inom kort)
•
Hans Nilsson, Botkyrka
•
Mats Gahnström, Västeras
•
Palle Girgensohn, Pingpong
•
Staffan Hagnell, IIS
•
Stefan Halen, IIS
•
Tilsith Lacouture, SKL
•
Ulrika Ahlgren, IIS
•
Åsa Jernberg, IIS
Inga nya medlemmar i referensgruppen sedan förra mötet i oktober.
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Godkännande av agendan
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Uppdragspunkter
Datum
2018-10-24

2018-10-24
2018-12-04
2018-12-04
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Ansvarig
Claes-Olof
Olsson,
Sambruk
Staffan
Hagnell
Staffan
Hagnell/IIS
Staffan
Hagnell/IIS

Beskrivning
Claes-Olof tar kontakt med Kent Nilsson. Ulrika förmedlade
kontakt uppgifter som John Munthe skickade.

Status
Klar

Status på federationen för SCIM.

Klar

Attributfiltrering. Sätta upp katalysatormöte för att lyfta vad
man menar och vill.
Bjuda in Skolverket till ett möte, informera om DNP

NY
NY

På gång
•

Status för projektet EGIL (”Administration av elever och grupper i läromedel, SS12000”)
Projektet EGIL (Elever och Grupper I Läromedel) drivs av Föreningen Sambruk. Resultatet visades upp
på Internetdagarna. Projektet har tagit fram en enkel klient (ESC) och ett lanserings datum för klienten
ESC är preliminärt satt till 12 mars. Man vill visa användarnyttan med EGIL och få EGIL i produktion.
Ängelholm använder idag klienten ESC men det fattas tjänsteleverantörer som kan visa på att det går att
använda EGIL i produktion. Gleerup och Studi är på gång, men har blivit försenade.
Samtidigt jobbar man vidare med att få implementeringen att fungera för certifikat hantering mellan
skolhuvudmän och läromedel. För detta behövs en federerad lösning och en federationsoperatör. IIS ska
ta fram processer för hur man ansluter och testar i trialmiljö (metadataregister). Önskemål har framkommit
från tjänsteleverantörer och huvudmän om att ta fram en produktionsmiljö.

•

Elevlegitimation
Initiativet genomförs tillsammans med intressenter som Södertälje kommun, Nexus och Freja ID.
Eva Sartorius IIS och Fredrik Wellner, Södertälje, presenterade under Internetdagarna Behov av
authentisering av elever. Det området är med i skolDigiplan som Tilsith presenterade på vårt möte.
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•

Digitala Nationella Prov (DNP)
Skolfederation är en möjlig lösning för att kunna nå de digitala proven med bara en inloggning.
Skolfederation har beslutat att även erbjuda kommuner, skolor och skolhuvudmän som inte är
medlemmar i Skolfederation, en kostnadsfri möjlighet att ansluta till Skolverket och digitala nationella prov
(DNP) i den takt Skolverket finns med, och kallar möjligheten Skolfederation DNP.
Skolverket gör en PoC för Digitala Nationella Prov och då pratas det om för-provisionering för lärare,
elever kommer hanteras med Just in time. Vi försöker bjuda med någon representant från Skolverket till
ett möte längre fram för att berätta mer om DNP. (AP) Övrig information om DNP hänvisar vi till
Skolverkets hemsida.

•

Tilsith Lacouture SKL
Vi hade bjudit in Tilsith som var med oss på mötet och berättade om SkolDigiplan, en handlingsplan för
digitalisering av skolväsendet och fokusområdet likvärdig användning.

•

Native appar
Vi väntar på OpenID Connect Federation: Standarden är inte satt än. IIS har en labb-GW på plats.
Nya drafts släpps lite då och då, men inget stabilt ännu.

Från federationsoperatören
•

Medlemsutveckling
Nu är vi uppe i 241 medlemmar (237 vid referensgruppens förra ordinarie möte), varav 164 (163)
användarorganisationer och 77 (74) tjänsteleverantörer.
En ny användarorganisation: Kalmarsunds gymnasieförbund
Nya tjänsteleverantörer är Alfamax, Läromedia Bokhandel i Örebro, BTJ Sverige AB.

•

Kurstillfällen: Onsdag 30 januari i IIS lokaler på Hammarby Kaj 10D.
Vi ser över om vi kan börja med webinar.

•

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. Det nya systemet kommer implementeras
under våren.

•

Erfarenhetsutbyten och Informationsmöten:
Informationsmöte om Skolfederation den 18 december - Göteborg Stad.
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
N/A

Skolfederation.se
Box 92073, 120 07 Stockholm Tel 08-452 35 00 Fax 08-452 35 02 www.skolfederation.se

Sida 2 av 3

5

Övriga frågor
•

6

Attributfiltering (Bengt Wällstedt)
Bengt Wällstedt tog upp frågan om attributfiltrering, dvs att endast skicka de attribut till en tjänst som
tjänsten verkligen behöver för att fungera. Hur har andra gjort?
Mats Gahnström och Palle berättade hur de ser på saken och det blev en diskussion som inte kunde
avslutas innan möte slutade.
Vi beslutade att på annat sätt försöka ventilera och lyfta frågan och se om det är något för Skolfederation
att ta vidare. Man kan bjuda in IdP-leverantörer till ett eventuellt mötet.
- Vad är nyttan och viljan med detta? (AP)

Nästa möte
Tisdag 12 februari kl. 10-11

Övriga tider under våren
▪

Torsdag 4 april kl. 10-11

▪

Torsdag 13 juni kl. 10-11

Mötet avslutades med att önska alla en God jul!
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