Anteckningar från referensgruppens möte 2019-10-24
Närvarande
•
Anna Jogrenius, Liber
•
Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun
•
Mats Gahnström, Västerås stad
•
Niklas Leide, Skolon
•
Palle Girgensohn, Pingpong
•
Tommy Bouchibane, Botkyrka kommun
•
Eva Sartorius, Internetstiftelsen
•
Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
•
Ulrika Ahlgren, Internetstiftelsen

1

Godkännande av agendan
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Uppdragspunkter
Datum
2019-10-24
2019-10-24
2019-06-13

2019-06-13
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Ansvarig
Rasmus
Larsson/Alla
Eva
Sartorius
Åsa
Jernberg/Ste
fan Halén
Britta
Sandblom

Beskrivning
Vi tar gärna emot förslag på namn för det vi idag kallar
Kontosynk.
Frågar Ed-tech om de har några namnförslag för
Kontosynk.
Tar fram frågor som kan ställas till de små skolorna ang.
hinder för att komma igång med DNP.

Status
NY

Ställer frågorna till de kommuner som Sambruk har kontakt
med.

Stängd

NY
Stängd

På gång
•

Kontosynk
För att stödja provisionering baserad på SS 12000 bygger Internetstiftelsen inom ramen för
Skolfederation upp en från SAML-federationen separat teknisk federation. Den federerade delen är
baserad på specifikation för federerad TLS. Internetstiftelsens roll är densamma: hantering av
medlemmar och det aggregerade metadata med medlemmars anslutna noder.
Den 11 november ska produktionsmiljön för Kontosynk vara uppe och snurra, men då det är ett pågående
projekt för standarden kan det komma fortlöpande ändringar.
Vi fick kloka invändningar på namnet ”Kontosynk” som är namnkrock med Google samt att det kan vara
svårt att förstå. Vi söker därför ett nytt namn (AP) federationen där
•

federerad ”mutual TLS” är tekniken för att autentisera servrar baserat metadata som
Internetstiftelsen håller (och baserat på den RFC-spec Internetstiftelsen med stöd av Jakob
Schlyters tagit fram) och

•

den ena servern för över information (”provisionerar”, livscykelhanterar information om användare,
grupper och skolor) till en annan organisations server baserat på SS12000

•

den federerade TLS-autentiseringen kan användas i såväl version 1 och 2 av SS 12000.

Eva Sartorius kontaktar Edtech (AP) för att höra om de har några förslag eller invändningar på namn för
Kontosynk.
Samråd: Vi berättade att vi avser att uppdatera avtalet för Skolfederation med en skrivning om den
federerade provisioneringen, samt skapa en ny teknisk bilaga till avtalet för detta. Funktionen är ett tillägg
och ska ingå i Skolfederationspriset, som är oförändrat. Vi frågade efter synpunkter på detta avtalstillägg
och ingen på mötet hade något att invända.
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•

EGIL
Nu finns en beta-version framtagen av Joe Slitberg från Sambruk som är en grafisk variant av EGILklienten. Bengt Wällstedt berättade att han tittat på den men inte testat. Den verkar lovande och
förenklad.
Ängelholm har ”version 2” i produktion. Än så länge kör de till en leverantör och klienten fungerar precis
om det är tänkt.

•

Interfederation med andra identitets- och behörighetsfederationer
Vi har påbörjat arbetet med att ta fram ett interfederationsavtal mellan Swamid/Fidus/Skolfederation.

•

Små skolor och små skolhuvudmäns behov
Se nästa punkt.

•

Rapport från POC med liten Googleskola
Alla skolor kunna ska vara med och kunna skriva de digitala nationella proven. För att försöka hjälpa till
och underlätta för de skolor som inte har en egen idp men är en s.k. Google skola har Skolfederation
undersökt om det finns någon möjlighet att använda Googles idp i Skolfederation. Vi har besökt
Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga som är en ”typisk mindre Googleskola”.
Det verkar fungera och ser lovande ut och vi håller på att skriva en konfigurations guide om hur man
sätter upp det.

•

Digitala Nationella Prov (DNP)
Vi hade ingen representant med från Skolverket under mötet men enligt hörsägen verkar tidplanen för
försöksverksamheten bli framflyttad.
Skolfederation fortsätter samarbetet med Skolverket och interfederering mot Fidus. Skolverket ska
komma in som en SP i Skolfederations metadata. Skolhuvudmän i Skolfederation kommer kunna
använda Skolfederation på sedvanligt sätt vid inloggning till digitala nationella prov.

Från federationsoperatören
Systemutvecklingsprojektet
Det nya systemet har varit i drift sedan 13 juni, dvs själva metadatat. Självbetjäningen, där medlemmar
själva ska kunna hantera sitt metadata kommer att introduceras under november. För att logga in i
systemet krävs BankID eller Freja eID+ och vi behöver då få in personnummer på de tekniska
kontakterna. Vi kommer gå ut med nyhetsbrev om datum och exakt vad som gäller.
Medlemsutveckling
Nu är vi uppe i 263 medlemmar, varav 188 användarorganisationer (9 mini) och 75 tjänsteleverantörer.
Bl.a. följande nya användarorganisationer: Karlskoga kommun och Gnesta kommun. Learn-IT från Umeå
är en ny tjänsteleverantör.
Se aktuell status här: https://www.skolfederation.se/medlemskarta-for-skolfederation/
Internetdagarna: 25-26 november är det Internetdagarna. För skolan heter spåret Digital samverkan för
en effektiv skola, och körs den 26 november. Eventet är slutsålt, men vi har biljetter och är man
intresserad av dessa, maila asa.jernberg@internetstiftelsen.se.
Kurstillfällen: Nästa tillfälle hos Internetstiftelsen är 5 december.
Vi jobbar med att ta fram webbinarier (som vi gjort i Sambi) och eventuellt filmer.
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!
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Övriga frågor
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Kommande möten
Tider för höstens möten:
•

Onsdag 4 december kl.10-11
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