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TILLÄGGSAVTAL
SKOLFEDERATION MINI
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(i det följande kallad ”Internetstiftelsen”)

(i det följande kallad ”Medlemmen”)

1

Om Skolfederation Mini

Skolverkets införande av digitala nationella prov och Skolverkets därtill ställda krav på att skolor ska
ansluta sig via en federation innebär att även de skolor som idag inte ser andra behov av att vara
Medlem i Skolfederation utöver att koppla upp sig mot Skolverket, har en stor nytta av att bli Medlem
i Skolfederation. För att underlätta för skolor att införa digitala nationella prov har därför
Skolfederation tagit fram ett avgiftsfritt instegsmedlemskap, Skolfederation Mini.
Medlemskap i Skolfederation Mini innebär att Medlemmen kan ansluta sig mot Skolverkets tjänster
såsom digitala nationella prov. En viktig begränsning för Medlem i Skolfederation Mini är dock att
Medlemmen endast får använda Skolfederations metadata för att ansluta sig till Skolverkets tjänster.
Medlem får alltså inte använda Skolfederation för anslutning mot någon annan Tjänsteleverantör inom
Skolfederation.
Om Medlem i framtiden ser behov av att ansluta till annan Tjänsteleverantör än Skolverket kan
Medlemmen när som helst säga upp detta tilläggsavtal och medlemskapet övergår då till ett ordinarie
medlemskap i Skolfederation.
För att ansluta till Skolfederation Mini och för att kunna teckna detta tilläggsavtal behöver skolan vara
Medlem i Skolfederation och ha ingått ett gällande ”Avtal för Medlemskap i Skolfederation – För
Användarorganisation” (i det följande kallat ”Anslutningsavtal”). Medlemskap i Skolfederation Mini
ingås genom att underteckna detta tilläggsavtal och Skolfederations Anslutningsavtal.
Detta tilläggsavtal kompletterar Anslutningsavtalet, om det förekommer motstridiga uppgifter mellan
detta tilläggsavtal och Anslutningsavtalet har detta tilläggsavtal företräde, i övrigt gäller
Anslutningsavtalet i sin helhet för medlemskap i Skolfederation och Skolfederation Mini.
Definitioner som är gällande i detta tilläggsavtal finns i Bilaga 5 till Anslutningsavtalet.
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2

Föreskrifter för Medlem i Skolfederation Mini

2.1

För att vara Medlem i Skolfederation Mini måste skolan vara Användarorganisation, ha
ansökt om medlemskap i Skolfederation i enlighet med ansökningsprocessen samt ha
godkänts som Medlem av Internetstiftelsen. Part måste också ha tecknat detta
tilläggsavtal och Anslutningsavtal med Internetstiftelsen.

2.2

Medlemmen ska uppfylla och följa kraven i detta tilläggsavtal, Anslutningsavtalet och
dess vid var tid gällande bilagor 1-5. Gällande bilagor finns publicerade på
www.skolfederation.se.

2.3

Medlemmen får endast använda Skolfederations metadata för anslutning till Skolverket
och metadata får inte används för anslutning till någon annan Tjänsteleverantör i
Skolfederation.

2.4

Internetstiftelsen har rätt att granska att Medlemmen uppfyller kraven i detta
tilläggsavtal och Medlemmen ska medverka vid sådan granskning. Granskningen ska
ske under kontorstid och utföras på sådant sätt att den inte stör Medlemmens
verksamhet mer än vad som är skäligt med hänsyn till ändamålet. Internetstiftelsen kan
särskilt komma att granska att Medlemmens användning av Skolfederations metadata
sker i enlighet med punk 2.3.

2.5

Medlemmen ska erbjuda daglig support för sina Användare som rör frågor avseende
Skolfederationen Mini.

3

Avtalsperiod och uppsägning

3.1

Detta tilläggsavtal träder i kraft från dagen för undertecknande av båda parter och gäller
tills vidare eller så länge Medlemmen har ett gällande Anslutningsavtal till
Skolfederation.

3.2

Internetstiftelsen kan skriftligen säga upp tilläggsavtalet med 30 dagars uppsägningstid.
Medlemmens angivna kontaktperson eller firmatecknare kan skriftligen säga upp
tilläggsavtalet utan uppsägningstid.

3.3

Internetstiftelsen har även rätt att skriftligen säga upp detta tilläggsavtal till omedelbart
upphörande om:
a)
b)
c)
d)

Medlemmen väsentligen bryter mot detta tilläggsavtal och inte vidtar rättelse inom sju
(7) dagar efter skriftlig begäran,
Medlemmen använder Skolfederations metadata på ett sätt som strider mot punkt 2.3 i
detta tilläggsavtal,
Medlemmens Anslutningsavtal till Skolfederation upphört, eller
Medlemmen försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar,
ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd.
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4

Avgift

4.1

Medlemskap i Skolfederation Mini är avgiftsfritt.

4.2

Om Medlem säger upp detta tilläggsavtal, utan att också säga upp Anslutningsavtalet
till samma datum som tilläggsavtalet upphör, blir Medlemmen skyldig att betala avgift
enligt Anslutningsavtalet och bilaga 4 från och med den dag detta tilläggsavtal upphör.

4.3

För det fall Medlemmen använder Skolfederations metadata i strid mot punkt 2.3, har
Internetstiftelsen rätt att säga upp detta tilläggsavtal med omedelbar verkan och
Medlemmen blir då skyldig att betala avgift för ordinarie medlemskap i Skolfederation
(enligt Anslutningsavtalet och dess bilaga 4) från och med den dag metadatat använts i
strid mot punkt 2.3.

5

Ändringar

5.1

Innehållet i detta tilläggsavtal får ändras av Internetstiftelsen. Innan Internetstiftelsen
beslutar om ändring ska Internetstiftelsen på eget initiativ samråda med Skolfederations
referensgrupp. Om särskilda skäl föranleder det, får Internetstiftelsen dock besluta om
ändring innan Internetstiftelsen fullgjort sin samrådsskyldighet.
Ändring ska publiceras på www.skolfederation.se och ändringen blir bindande för
Medlemmen när publicering är gjord. För det fall Medlemmen inte accepterar
ändringen får Medlemmen säga upp tilläggsavtalet och Anslutningsavtalet per den dag
då ändringen träder i kraft.

-----------------------------------------------------------------Genom undertecknande av detta tilläggsavtal intygar Medlemmen att den har tagit del av och
godkänner villkoren i detta tilläggsavtal, samt tagit del av Skolfederations integritetspolicy
https://www.skolfederation.se/om/integritetspolicy/. Medlemmen godkänner också och att
Medlemmens angivna kontaktperson har rätt att säga upp detta tilläggsavtal varvid Medlemmen blir
en ordinarie Medlem i Skolfederation enligt Anslutningsavtalet.
Ort
Datum
_____________________________________
[Fyll i Medlemmen]
_____________________________________
Namnförtydligande och roll

