
iVIS – innovativt Verksamhetssystem i Skolan
Protokoll för styrgruppsmöte

Datum och tid: Onsdag 27 april 2016 kl. 15.30
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Claes-Olof Olsson (mötesordförande), Hillar Loor, Peyman Vahedi
Protokollförare: Hillar Loor

§ 1. Projektstatus

a) Vad har gjorts

Generellt – iVIS

Hillar har sökt Skolverket vid ett antal tillfällen men inte fått svar. Peyman lämnade andra 
kontaktuppgifter som kan vara aktuella. Lars Lingman, 08 527 335 34

Referensgruppsmöte har genomförts 9/3, nytt möte i augusti.

Arbetet med systemen fortgår med målet att kunna visa upp allt på Offentliga Rummet. 24-
27/5.

Kontakter med Crisp för säkerhetsanalys och med Owen Eriksson för analys av 
informationsmodell har tagits.

Innovationsgymnasiet har fått erbjudande om ett system som är uppsatt. De ska komma 
tillbaka med tid för en praktisk demo, möte hos dem.

Tjänst 1 - Skolskjuts

Systemet är klart att användas. Vi behöver skarpa testanvändare for att kunna göra 
”putsningar”. Sambruk har skickat ut nyhetsbrev med erbjudanden till kommuner. Än så 
länge inga svar.

Tjänst 2 - Avvikelsehantering

Användargränssnittet är klart. Arbete pågår med att koppla samman användargränssnitt med 
API-er.

b) Vad görs här näst?

Allt fokus ligger nu på att kunna visa upp hela systemet på Offentliga rummet. Projektet 
behöver fortfarande få några kommuner som kan testa skolskjutstjänsten i praktiken. Så fort 
tjänst 2 är klar 

Skolskjuts

Inga planerade åtgärder just nu. Vi måste få in skarpa användare.

Avvikelsehantering

Arbetet med tjänsten fortgår, sammankoppling av GUI och API.



c) Budget

För lågt deltagande från skolorna/kommuner just nu. Men i och med att projektet har 
förlängts så täcker vi detta senare, även insatser under OffRum och Almedalsveckan bör 
förbättra läget. imCode har överskridit sin egen insats, vilket är positivt för projektet.

Annars enligt budget.

§ 2. Diskussionspunkter

Offentliga rummet – Hillar försöker få till presentation under huvuddagarna. Det är många 
punkter som konkurrerar om platsen. Besked om någon vecka.

Almedalsveckan – Det är viktigt att synas under Almedalsveckan. Sambruk ska satsa lite 
mer på Almedalsveckan. Seminarium inlagt 3/7 2016 14:00 – 14:45, dvs första dagen.

§ 3. Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 4. Nästa möte

Datum för nästa möten är:
V20 - Styrgruppsmöte, torsdag 19 maj, kl 15.30
Styrgruppsmötet är utan Peyman, och kommer att handla om Offentliga rummet i första 
hand.

§ 5. Mötet avslutades


