Anteckningar från referensgruppens möte 2019-06-13
Närvarande
•
Anna Jogrenius, Liber
•
Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun
•
Britta Sandblom, Sandbruk
•
Edin Nuhic, Skolverket
•
Gabriel Wallen, Täby kommun
•
Lotta Larsson, SPSM
•
Mats Gahnström, Västerås
•
Palle Girgensohn, Pingpong
•
Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
•
Stefan Halen, Internetstiftelsen
•
Eva Sartorius, Internetstiftelsen
•
Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
•
Ulrika Ahlgren, Internetstiftelsen
•
Åsa Jernberg, Internetstiftelsen
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Godkännande av agendan
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Uppdragspunkter
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Datum
2019-06-13

Ansvarig
Stefan Halén

2019-06-13

Britta
Sandblom

Beskrivning
Tar fram frågor som kan ställas till de små skolorna ang.
hinder för att komma igång med DNP.
Ställer frågorna till de kommuner som Sambruk har kontakt
med.

Status
NY
NY

På gång
•

Systemutvecklingsprojektet
Precis när mötet startade, växlade Federationsoperatören/Internetstiftelsen över till det nya
metadatasystemet som utvecklats under året. IT-avdelningen satt och övervakade övergången och allt
gick smidigt och utan större problem. Så från och med den 13 juni kl.10.00 har vi ett nytt system igång.
Den nya lösningen ersätter dagens federationsregister för Skolfederation och Sambi. Sambi går dock
över efter sommaren. Efter sommaren kommer vi också successivt rulla ut självbetjäning för
metadatahantering.

•

Digitala Nationella Prov (DNP). Edin Nuhic från Skolverket är med och berättar vad som händer där
Två milstolpar:
1.

Lärosäten har federerad (Swamid) inloggning via Fidus för nya läroplattformen.

2.

Tidplanen för försöksverksamheten för de 100 skolorna är februari 2020. Syftet med
försöksverksamheten är att skolorna ska testa den nya plattformen. Man planerar nu för vilka
som ska in och provisionera beroende på de enskilda skolornas möjligheter. Några skolor är
redan beredda medan vissa skolor av olika anledningar inte kan.
Utvecklare ska jobbar fram en provisioneringshub och avser börja med SCIM. Vill jobba vidare
med en PoC och efterlyser de som vill vara med.
Skolfederation ska in i Fidus och in i aggregatorn. Skolverket vill organisera en workshop och
komma fram till hur interfederering på detaljnivå ska ske.
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•

EGIL projektet för fas 1 är klart. Vad händer nu?
EGIL fas 1 är i hamn och en klient finns utvecklad. Sambruk har tagit fram en projektplan för fas 2 med
preliminär tidplan att bli klar under oktober/hösten. Fokus ligger på användarvänlighet, förslagsvis:
- Grafiskt användargränssnitt, webbaserat, avsett för läromedelsbeställare
- Översiktsvy över existerande integrationer med statusindikation
- Alla inställningar görs genom val i listor. Ingen fritext eller hantering av konfigurationsfiler
- Automatiserad metadatahantering
Andra önskemål är stöd för ytterligare datakällor och då behövs en PoC.
Leveransmetod för klienten är “Virtual application”.
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•

Kontosynk
Den federerade inloggningen kallar vi Kontosynk. Rasmus Larsson på Internetstiftelsen är kontaktperson,
NL-Net är sponsor och vi kommer leverera en projektplan till NL-Net som innefattar EGIL+ standarden för
federeringen ”Kontosynk”.
Vi jobbar också med att sammanställa kommunikation för att förtydliga alla begrepp som cirkulerar för
EGIL, SCIM-klient, Kontosynk osv. Det kommer publiceras på skolfederation.se.

•

Status för Skolfederation Mini, det kostnadsfria insteget för uppkoppling endast mot Skolverket..
Skolfederation har uppdaterat anslutningsavtalet för att få med det kostnadsfria insteget av Skolfederation
(Skolfederation mini) för uppkoppling endast mot Skolverket. Det innebär att de huvudmän som endast vill
använda Skolfederation för att komma åt Skolverket ansluter sig gratis. Vill man sen ansluta andra
tjänster och leverantörer och inte bara mot Skolverket ska man kunna göra detta utan att behöva teckna
nytt avtal. Man meddelar bara federationsoperatören. Alla ordinarie och redan fullvärdiga medlemmar ska
fungera som tidigare och ska kunna komma åt Skolverket och de anslutningsavtalen ändras inte. Hjälp
gärna till och sprid!

•

Elevlegitimation – inget nytt sedan sist.

•

Ordlistan för Skolfederation
Skolfederation ser över och uppdaterar ordlistan på skolfederation.se med nya begrepp.

Från federationsoperatören
Medlemsutveckling
Nu är vi uppe i 250 medlemmar, varav 173 användarorganisationer och 77 tjänsteleverantörer.
Tre nya användarorganisationer: Hällefors, Järfälla och Sala kommun.
Se aktuell status här: https://www.skolfederation.se/medlemskarta-for-skolfederation/
Kurstillfällen: Nästa tillfälle hos Internetstiftelsen är 28 augusti och sen finns ytterligare två kurstillfällen
under hösten.
Vi ser över om vi kan börja med webbinarier (som vi gjort i Sambi).
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
Till hösten är det Internetdagarna och vi har börjat planering för andra event.
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Övriga frågor
Små skolor och små skolhuvudmäns behov
Hur kan vi underlätta för dessa små skolor som inte har massor med resurser, vad kan vi göra för att hjälpa
dom? Vilka är deras störst hinder för att komma igång med DNP?
AP: Britta Sandblom ställer frågorna till de kommuner som Sambruk har kontakt med.
AP: Stefan Halen: Tar fram frågor som kan ställas till skolorna.
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Kommande möten
Nya tider för höstens möten, inbjudan kommer:
•

Torsdag 29 augusti kl. 10-11

•

Torsdag 24 oktober kl. 10-11

•

Torsdag 5 december kl.10-11

Mötes avslutades.
Trevlig semester och sommar! På återseende till hösten igen!
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