
iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan
Protokoll för styrgruppsmöte

Datum och tid: Onsdag 2 mars 2016 kl. 15.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Claes-Olof Olsson (mötesordförande), Hillar Loor, Göran Westerlund, Peyman 
Vahedi, Daniel Bartnik
Protokollförare: Daniel Bartnik

§ 1. Projektstatus

a) Vad har gjorts

Generellt – iVIS

Projektet är förlängt hos Vinnova till sista juli och slutrapporten till sista augusti. Hillar vill 
prata iVIS med Vinnova för att se om det finns mer pengar att hämta. Tidpunkten är dock 
inte den bästa just nu pga strukturella förändringar på Vinnova.

Horizon 2020 – Claes-Olof som varit skeptisk till EU-medel tidigare är inte lika skeptisk 
längre. Tre länder behövs i projektet för att kunna söka pengar från Horizon 2020. Kanske 
en idé att försöka få med Skolverket på en ansökan. Peyman tipsade om att prata med Peter 
Karlberg på Skolverket. Det är lämpligt att kontakta Skolverket just nu eftersom de fått 
uppdrag av regeringen att göra en utredning kring saker som berör iVIS.

Tjänst 1 - Skolskjuts

Tre skarpa system (Plattform, klient och OeP) är uppsatta som kan tas i drift i princip när 
som. Två av systemen (som delar plattform) är för kommuner och ett är för Kista som ska få 
”labba” med det snarare än att använda det för just skolskjuts. 

Vi har dock i nuläget problem att hitta kommuner som vill testköra.

Dokumentation är på gång.

Tjänst 2 - Avvikelsehantering

Utveckling pågår, än så länge på ett ”teknisk” stadie. Avsikten är att den ska vara klar till 
offentliga rummet.

b) Vad görs här näst?

Projektet behöver få några kommuner som kan testa iVIS (skolskjutstjänsten) i praktiken.

Inför referensgruppsmötet ska det skickas ut en nyhetskommuniké, med info och ett 
erbjudande som ”kommuner inte kan tacka nej till”. Hillar med stöd från Claes-Olof skriver 



denna.

Peyman har skrivit en i Skolportens forskningsmagasin där han propagerar för att  
digitaliseringen i skolan måste tas på allvar. Peyman skickar en länk till artikeln när den har 
publicerats.

Tjänst 1

Arbete pågår med att konfigurera upp de skarpa utvärderingssystemen som kommuner ska 
få testa.

Det är betydande för projektet att Kista verkligen gör något med sitt system. Det skulle 
därför behövas en konkret start, en kick off, på plats hos Kista. Datum för en kick off i Kista 
ska sättas. Hillar kontaktar Kista.

Tjänst 2

Arbetet med tjänsten fortgår.

c) Budget

Lite för lågt deltagande från skolorna/kommuner just nu. Men i och med att projektet har 
förlängts så täcker vi detta senare. Annars enligt budget.

§ 2. Diskussionspunkter

Offentliga rummet. Clase-Olof har pratat med SKL. Sambruk kör ett eget spår under 
fördjupningsdagen. Tanken är att fokus ska ligga på något i stil med ”Vad blir effekterna i 
verksamheten av att digitalisera”. Det kommer även finnas en möjlighet att ta upp iVIS-
projektet under själva konferensdagarna. Vi får en slot på 45 min. Hillar undersöker detta 
närmare.

Almedalsveckan. Det är viktigt att synas under Almedalsveckan. Sambruk ska satsa lite mer 
på Almedalsveckan. Peyman är tyvärr inte tillgänglig under Almedalsveckan.

§ 3. Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 4. Nästa möte

Datum för nästa möten är:
V14 - Styrgruppsmöte, onsdag 6 april, kl 15.00

§ 5. Mötet avslutades


