
iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan
Protokoll för styrgruppsmöte

Datum och tid: Onsdag 12 aug 2015 kl. 13.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Claes-Olof Olsson (mötesordförande), Hillar Loor, Peyman Vahedi, 
Frånvarande: Göran Westerlund
Protokollförare: Hillar Loor

§ 1. Projektstatus

a) Vad har gjorts

Hillar sammanfattade projektets nuläge. 

Projektet har idag en fungerande hel tjänst som består av:
• Open ePlatform (OEP) där det skapats en e-tjänst för ansökan om skolskjuts
• en koppling från OEP till iVIS där all i OEP inmatad data, flyttas till iVIS och skapar ett 

ärende i iVIS skolskjutsadministration
• en skolskjutsadministration som skapar ärenden, visar och redigerar data om elev, 

vårdnanshavare, skola och anna relevant data
• all data sparas i iVISplattformen och finns åtkomlig för anrop utifrån ( t ex andra system)
• en administrationstjänst av den grundläggande plattformen

b) Vad händer framöver

Tekniskt
• Vissa tekniska buggar ska rättas till.
• De iVISbaserade tjänsterna ska nu översättas från engelska till svenska
• Det grafiska gränssnittet (GUI) ska snyggas upp och göras enklare

Metodisk

Det är snart dags att göra de första testerna av hela systemet i skolmiljö. Dessa tester ska göras i 2 
steg:

• låta skolansvariga testa e-tjänsten som byggts i OeP. Detta kan göras i form av 
telefonkonferens och anvisningar för hur man gör.

• Göra en workshop med skolskjutsansvariga i några skolor där dessa får ha synpunkter på 
hur administrationen fungerar. Varefter administrationsdelarna kommer att behöva 
modifieras

• Sedan är det dags att låta en eller två skolor testa i skarp drift.



c) Budget

Budgeten gicks igenom. Projektets totalbudget är 2 996 kkr. Av dessa hänför sig 864 kkr till skolors 
och offentlig sektors egna insatser. Projektet pågår under perioden 1/11 2014 – 30/4 2016, och är 
följaktligen i halvtid.

Om skolornas del räknas bort har projektet förbrukat ca 65% av sin totala budget. Om skolornas del 
räknas in, har projektet förbrukat 54% av sin budget. Skolorna har idag förbrukat ca 25% av sin del.

Uttryckt annorlunda – projektet har initialt varit tekniktungt, men kommer nu att gå in i förankrings 
och medverkandefas.

Projektet följer budget.

§ 2. Diskussionspunkter

Förslag till nästa e-tjänst diskuterades.

BESLUTADES att nästa e-tjänst ska vara den avvikelsehantering som definierats av Peyman 
Vahedi. Namnet på tjänsten definieras senare.

Översiktlig plan

• möte och workshop 2/9 med Peyman och några skolfolk till för att definiera grunderna
Om vi får svårt att hitta folk kan PV hjälpa till

• imCode definierar en klickbar prototyp som sedan diskuteras

• därefter är det dags att bugga tjänsten

§ 3. Övrigt

Ådalsskolan och Kramfors kommun har tillgång till en Gamificationmotor som tekniskt byggts av 
Sogeti. Projektet bör se om man kan närma projekten till varandra för att förenkla tillgång till 
skoldata. Hillar pratar med Mats Björk på Sogeti.

§ 4. Nästa möte

Datumet för nästa möte var satt till den 9 sept till vilket COO meddelade förhinder. Nytt datum 
sattes till 16 sept  kl 13 (vecka 38).

§ 5. Mötet avslutades


