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Närvarande
Bengt Wällstedt, Ängelholm
Carl-Johan Bonander, Skola 24
Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
Edin Nuhic, Skolverket
Lotta Larsson, SPSM
Mats Gahnström, Västerås
Eva Sartorius, Interntetstiftelsen
Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
Staffan Hagnell, Internetstitelsen
Ulrika Ahlgren, Internetstiftelsen
Åsa Jernberg, Internetsiftelsen

Godkännande av agendan
Inga synpunkter på förra mötets anteckningar.
Agendan för dagens möte godkändes.
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Uppdragspunkter
Datum
2020-02-06
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Ansvarig
Ulrika Ahlgren

Beskrivning
Skicka kontaktuppgifter till Lotta och Britta.

Status
Ny - klar

På gång
•

Kontosynk
Tekniskt kontakt: Kontosynk är federationslösningen (metadata) för provisionering av
användarkonton. Federationsoperatören har fått frågor om hur vi ska hantera den tekniska
kontakten. Idag har vi en teknisk kontakt för Skolfederation, men det finns behov att ha en
annan teknisk kontakt för Kontosynk. Vi har fångat upp behovet och ser över en lösning.
Federationsoperatören har publicerat en teknisk profil för Kontosynk:
https://www.skolfederation.se/teknisk-information/kontosynk/teknisk-profil-kontosynk/

•

•

Sambruk: EGIL-projektet och initiativet Digitala produkter
o

EGIL finns i produktion och fler kommuner och leverantörer är intresserade.

o

Digital produkter är ett följdprojekt till EGIL och andra projekt. En arbetsgrupp finns
och hittils har man definierat API standarder som kan blir defacto standader.

SS 12000 utgåva 2– remissvar
Internetstiftelsen deltog (som många andra) i frågestunden den 20 januari och skrev sen ett
utkast till remissvar. Det lades ut för påseende men inga kommentarer kom in. Remissvaret
är nu inlämnat till SIS och finns publicerat på Intenetstiftelsens hemsida. Kortfattat säger
remissvaret att vi a) ställer oss bakom den nya versionen av SS 12000, b) standarden ska
tillåta både pull och push och c) att autentiseringförfarandet ska lämnas utanför SS 12000.
Västerås kommenterade att svaret var bra fångat.
Skolverket förbereder också att remissvar.
Sambruk undersöker om de ska svara som en egen organisation eller tillsammans med
kommuner.
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Skolverket, Halmstad och förmodligen snart Skövde är tillsammans med leverantörer igång
med tester av SS 12000 version 2.
•
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Från federationsoperatören
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•

Systemutvecklingsprojektet
Sedan mitten av november 2019 är vi igång med interfederation med Skolverket och vi
erbjuder självbetjäning av metadatahantering. Den tekniska kontakten kan logga in och
ändra metadata själv. Det är redan nu många som har loggat in i självbetjäningen.
Den 11 februari förbättrar vi tillgängligheten på metadata och anvisningstjänst ytterligare. Vi
lägger ut detta på CDN, dvs flera noder och vi har kommunicerat vad det innebär med
Skolfederations tekniska kontakter och på vår webb.

•

Medlemsutveckling
Nu är vi uppe i 274 medlemmar, varav 198 användarorganisationer (17 mini) och 76
tjänsteleverantörer. Se aktuell status här: https://www.skolfederation.se/medlemskarta-forskolfederation/

•

Erfarenhetsutbyten i Västerås den 19 februari
Lösningar för skolans personuppgiftshantering.
Ta tillfället i akt och kom med oss dit. Anmäl och läs mer här.

•

E-legdagarna
26-27 mars https://www.elegdagarna.se

•

Kurstillfällen
Skolfederations kurser på plats hos Internetstiftelsen 11 mars och 6 maj.
Vi ser över möjligheten med webbutbildningar.

Övriga frågor
•
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Digitala Nationella Prov (DNP)
Skolverket informerade att tidplanen för införande av digitala nationella prov är ändrad. De
första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023. De 100 provskolorna ska vara
redo i januari 2021 och just nu planerar man inför det. Även andra skolor kommer kunna
vara med och testa.
Skolverket sätter upp en testsida vilken alla skolhuvudmän som idag är igång med metadata
i Skolfederation kommer kunna testa mot. Förmodligen är testsidan uppe i mars.
Den 11 mars ordnar Skolverket ett tekniksnack i Stockholm. Man kan även vara med via
länk.

Scope av attribut
Federationsoperatören berättade att det finns behov hos tjänsteleverantörer, särskilt Skolverket, av
att skolhuvudmän beskriver sitt ”scope” (t.ex. ”angelholm.se”) i Skolfederations metadata så att
tjänsteleverantören kan kontrollera t.ex. attributet ePPN från Ängelholms IdP mot detta. Detta är ett
sätt att höja säkerheten i Skolfederation. En beskrivning ska tas fram och tillfälle att lämna
synpunkter kommer att ges. Innan riktiga nationella prov genomförs, måste funktionen vara införd.
Nästa möte
Onsdag 1 april kl. 10.00-11.00. Inbjudan kommer.
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