Anteckningar från referensgruppens möte 2019-02-12
Närvarande
•
Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun
•
Börje Shameti Lewin, Skolverket
•
Carl-Johan Bonander, Novasoftware
•
Fredrik Wellner, Södertälje kommun
•
Gabriel Wallen, Täby kommun
•
Mats Gahnström, Västerås kommun
•
Palle Girgensohn, Pingpong
•
Tommy Bouchibane, Botkyrka kommun
•
Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
•
Eva Sartorius, Internetstiftelsen
•
Ulrika Ahlgren, Internetstiftelsen
•
Åsa Jernberg, Internetstiftelsen
Inga nya medlemmar i referensgruppen sedan förra mötet i december.
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Godkännande av agendan
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Uppdragspunkter
Datum
2018-12-04

2018-12-04
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Ansvarig
Staffan
Hagnell/
Internetstiftel
sen
Staffan
Hagnell/
Internetstiftel
sen

Beskrivning
Attributfiltrering. Sätta upp katalysatormöte för att lyfta vad
man menar och vill.

Status
KLAR

Bjuda in Skolverket till ett möte, informera om DNP

KLAR

På gång
•

Status för projektet EGIL (”Administration av elever och grupper i läromedel, SS12000”)
Den 12 mars är det lanserings datum för Egil ScimClient som automatiserar hanteringen av elevdata
mellan skolor och leverantörer av digitala läromedel. Syftet med Egil ScimClient är att ta bort den
manuella och osäkra hantering av elevdata.
En delmängd av SIS-standarden SS 12000 har använts som strukturerar elevdata. SCIM-standarden
överför informationen automatiserat och säkert mellan skolhuvudmannens klient och leverantörens
SCIMserver. Bland andra har Ängelholm, Nomp och Liber arbetat tillsammans för att testa och göra
piloter och under lanserings eventet kommer de berätta mer om sina erfarenheter.
Om du inte anmält dig till lanseringen, kan du göra det här.
Västerås delade med sig av sina erfarenheter så här lång från projektet ”Säker delning av personuppgifter
i framtidens molnbaserade IT-miljö”. Det finns många likheter med EGIL.

•

Digitala Nationella Prov (DNP)
Börje Shameti Lewin från Skolverket var med oss på mötet och berättade om DNP.
Projektet och införande av Digitala Nationella Prov ska vara klart 2022. Skolverket har köpt in en plattform
för att konstruera och genomföra digitala prov. Systemet är från Sonet, Australien. 2faktor kommer krävas
för lärare och personal. Elever kommer till en början ha något enklare, eftersom det dessutom kommer att
finnas rutiner i provsalarna. Tillitskraven är fortfarande under diskussion. Enligt Börje är interfederationen
snart på plats och Leif på Sunet jobbar med det. Inom kort kommer en försöksverksamhet med 100 skolar
att starta och skolorna väntar på att börja testa och genomföra prov. I de första testerna kommer man
förmodligen inte logga in med en federerad lösning, de testerna ligger lite längre fram. Många har
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efterfrågat en reservlösning för inloggning, men Skolverket står fast vid att lösningen är federation.
Skolfederation kommer ha möten med integratörer med förhoppning att de kan hjälpa till att få igång de
skolor som idag inte är med i Skolfederation samt informera om EGIL. Skolfederation har beslutat att
erbjuda kommuner, skolor och skolhuvudmän som inte är medlemmar i Skolfederation, en kostnadsfri
möjlighet att ansluta till Skolverket och digitala nationella prov (DNP).

•

Elevlegitimation
Det arbetas med detta på två fronter:
1. Tillitsramverk för Skolfederation: Vi ser över hur det ser ut idag, vad som bör ändras eller om det
behövs ändras. Arbetet görs för Skolverket och DNP.
2. Goda exempel: Skolfederation publicerar gärna goda exempel och lyfter fram exempel med stark
autentisering. Vi har exempelvis lyft fram sju kommuner i Jämtland.
Utgivningsprocessen är intressant att titta vidare på, alla kanske inte vill gå till ett ATG-ombud.
Södertälje kommun berättade under mötet att de rullar ut 2faktor till anställda i kommunen och börjar i
skolan. De kommer använda Freja, Bankid eller en sorts dosa.

•

SKL - Tilsith presenterade på vårt förra möte och sedan dess har vi ingen ny information. Vi har dock
noterat att deras event den 12 mars verkar vara inställt.

•

Attributfiltrering
Ängelholm tog upp frågan om attributfiltrering på ett tidigare möte. Attributfiltrering innebär att man endast
skickar de attribut till en tjänst som tjänsten verkligen behöver för att fungera. Detta har varit aktuellt
sedan Skolfederation startade och är intressant för många. Vi beslutade dock att vi ligger lågt med
attributfiltrering för att se vilken riktning EGIL tar och vad vi alla mäktar med att arbeta vidare med.

•

Native appar
Vi tar bort denna punkt från agendan och tar upp den igen när det blir aktuellt.
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Från federationsoperatören
•

Medlemsutveckling
Nu är vi uppe i 244 medlemmar (241) vid referensgruppens förra ordinarie möte), varav 167 (164)
användarorganisationer och 77 (77) tjänsteleverantörer.
Tre nya användarorganisationer: Lindesbergs kommun, Karslborg kommun och Södertälje Friskola AB.

•

Kurstillfällen: Vi hade ett kurstillfälle onsdagen den 30 januari i Internetstiftelsens lokaler på Hammarby
Kaj 10D. Nästa tillfälle hos Internetstiftelsen är onsdag 15 maj.
Vi ser över om vi kan börja med webbinar.

•

Systemutvecklingsprojektet fortsätter. Internetstiftelsen 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 ärendehanteringssystem, ett självbetjäningsgränssnitt för
medlemmar och ett API för ombud. Det nya systemet kommer tas i drift under våren och medlemmarna
kommer få information via mail och på skolfederation.se. Planen är att medlemmarna ska påverkas så lite
som möjligt, men de kommer att behöva starta som sina servrar för att IP-adressen ska blir rätt.

•

Erfarenhetsutbyten och Informationsmöten:
Inget planerat men 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
-Administration av elever och grupper – lansering av Egil. På plats hos Internetstiftelsen och via länk.
-Federationsforum 5 april i Folkets Hus, Stockholm
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Övriga frågor
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Nästa möte
Onsdag 3 april kl. 10-11
Mötet avslutades. Särskilt tack till Börje som besökte oss och till alla deltagare!
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