Anteckningar från referensgruppens möte 2020-04-01, kl. 10-11 via länk
Närvarande
•
Aras Kazemi, Skolverket
•
Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
•
Edin Nuhic, Skolverket
•
Lotta Larsson, SPSM
•
Mats Gahnström, Västerås
•
Palle Girgensohn, Ping Pong
•
Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
•
Ulrika Ahlgren, Internetstiftelsen
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Godkännande av agendan
Inga synpunkter på förra mötets anteckningar.

2

Uppdragspunkter
Datum

3

Ansvarig

Beskrivning

Status

Påverkan till följd av COVID-19
Vad händer i skolorna? Vi diskuterade en del och här är några av sakerna som kom upp:

4

•

Digitaliseringen har fått en skjuts.

•

Provisioneringen är viktig nu till de digitala tjänsterna.

•

Många tjänsteleverantörer öppnar upp och i de fall man inte har haft förberedda integrationer
har man i vissa fall använt traditionell inloggning med användarnamn och lösenord.

•

Många digitala möten och digitala lektioner.

•

Rutiner har ändrats, infrastrukturen håller inte överallt, många utanför storstäderna har
probelm.

På gång
•

Internetstiftelsens Tekniska Federationsforum, torsdag 2 april kl.10-11.30, möte via
Zoom
Internetstiftelsen tillhandahåller i rollen som federationsoperatör ett tekniskt federationsforum
där federationsoperatören presenterar aktuella tekniska nyheter och planer avseende
Internetstiftelsens identitetsfederationer. Syftet är att ge deltagare möjlighet att ge
synpunkter och ställa frågor till federationsoperatören samt diskutera med andra deltagare.
Läs mer här!

•

Erfarenhetsutbyten blir distansmöten
Vi hade ett lyckat erfarenhetsutbyte i Västerås den 19 februari. Ämnet för dagen var
”Lösningar för skolans personuppgiftshantering”. Det går att ta del av presentationerna här.
Vi kommer försöka köra ungefär samma upplägg i andra kommuner, men nu på distans och
vi har diskussioner med Göterborgs regionen och med Ängelholms kommun. Bifogat finns
förslag/exempel på agenda.
Om fler är intresserade att genomföra ett erfarenhetsutbyte kontakta info@skolfederation.se.
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•

5

Från federationsoperatören

6

7

Erfarenheter från Skolverkets Tekniksnack den 11 mars
Den 11 mars hölls en dag med information och samtal kring tekniska förutsättningar för
digitala nationella prov hos Skolverket. Här finner ni presentationerna från dagen.
Det var ett stort intresse för provisioneringsggränssnitten och specifikationen kommer
publiceras.
En testtjänst kommer att införas men under rådande Corona-omständigheter kommer inga
nya driftsättningar göras och därmed kommer det även dröja med testtjänsten.

•

Systemutvecklingsprojektet
Sedan mitten av november erbjuder vi självbetjäning av metadatahantering. Den tekniska
kontakten kan logga in och själv hantera sitt metadata. Det är redan nu många som har
loggat in i självbetjäningen.
Den 18 februari förbättrade vi tillgängligheten på metadata och anvisningstjänst ytterligare.
Vi har lagt ut metadata och anvisningstjänst på CDN, dvs flera noder. Vi är också igång med
interfederation med Skolverket.
Vi har en testmiljö där man kan testa och se hur det nya systemet med självbetjäning funkar.

•

Medlemsutveckling
Nu är vi uppe i 278 medlemmari Skolfederation, varav 204 användarorganisationer och 74
tjänsteleverantörer. Se aktuell status här: https://www.skolfederation.se/medlemskarta-forskolfederation/

•

Event och kurstillfällen
Skolfederations kurs – på distans, 6 maj
Erfarenhetsutbytes dagar är under planering

Övriga frågor
•

Sambruk informerade om status för Digitala Produkter, från ax till limpa av digitala läromedel. Just
nu tas det fram ett API för beställningsflödet som bygger på en defacto standard och som följer
SS12000 så långt det går. Härnäst är en workshop inplanerad efter påsk.

•

Digitala Nationella Prov (DNP), Skolverket informerade: Många diskusioner av två nya delprojekt
som gäller test och arkivering. Det är också stort fokus på försöksverksamheten och dess
processer.

•

SS 12000, Palle informerade att granskningen av version 2 pågår för fullt och resultatet kan komma
inom 5 veckor.
Nästa möte
Torsdag 28 maj kl. 10.00-11.00, inbjudan utskickad
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Förslag/exempel
Administration av digitala läromedel
09:00 GR hälsar välkommen
• Problemformulering och förväntan på dagen – mentifrågor (3st)
• GR’s arbete med digitala läromedel
• Skolfederations roll (7min)
10:00 Erfarenheter och behov för en effektiv hantering av digitala läromedel
• Summering från tidigare erfarenhetsutbyten
• Panel
10:30 Paus
10:45 Samtal: Erfarenheter från vårens snabba behov av distansundervisning och
tilldelning av digitala läromedel
• Grupparbeten
• Genomgång
12:00 Lunch
13:00 Skolverket om digitala nationella prov – kan samma infrastruktur användas för
DNP som för digitala läromedel och andra digitala prov?
• Presentation
• Frågor och diskussion
13:50 Paus
14:00 Samtal: Vad behöver vi alla göra inför höstterminen och vem gör vad?
• Grupparbeten
• Genomgång
14:50 Summering av dagen
• Utvärdering av distansmöte som mötesform (mentifrågor)
• GR om fortsatt arbete
15:00 Slut!
Mentifrågor:
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