
Mötesanteckningar från SIKT-möte 2021-09-03 

Närvarande: Anders Vilhelmsson, Anna-Karin Gustavsson, Björn Broberg, Britt An-

dersson, Eva Karlsson, Hannes Berggren, Magnus Arvidsson, Nillan Kardeus Ramberg, 

Sara von Seth, Tomas Hansson, Daniel Backman, Linda Schultz Forsberg, Tomas Jo-

hansson.   

 

- Hannes hälsar välkomna. 

- Anna-Karin Gustavsson för anteckningar i dagens protokoll 

- Föregående protokoll. Genomgång och beslut om punkter att ta upp på dagens 

möte.  

Agenda för dagen: 

1. Lägesavstämning – laget runt 

Vara – upphandlingen inom Göliska av elevregister och lärplattform. 

Lidköping – GDPR-säkrar appar. Har byggt en process för värderingen. 

Essunga – Utbyggnad av digitala verktyg. Upphandlingen mm. 

Falköping – Utmaningar med lärplattformen Unicum. 

Karlsborg – Går in i Skövde IT. Systemdrift med Airwatch. Ny leverantör av elevre-

gister.  Studiecirkel för pedagoger i att arbeta med iPads. GDPR-säkrar appar. 

Skövde – driftstopp skolstartsdagen för Vklass, annars har det rullat på. Digitali-

seringsplan med handlingsplan för att skapa aktiviteter för utveckling på skolen-

heten. Lösning för inloggning VH med skyddade personuppgifter med MFA – MS-

lösning. DF respons för dokumentation av elevnära processer – frånvaro, kränk-

ningar, tilläggsbelopp, elevakt, elevanteckningar mm. Upphandling ny lärplattform 

kommer att påbörjas i höst. 

2. AI i undervisningen. A-K, Lisa och Magnus bjuder in Digitaliseringsnätverkets 

Fredrik Edholm och Maria Nilsson - inom Skaraborgssamverkan – till ett inledande 

möte för att titta på former och möjligheter till samverkan och samarbete utifrån 

SIKT´s uppdrag. 



3. Standarder och federationslösningar -FFIS, forum för informationsstandardise-

ring i skolväsendet – Skolverket. Finns plats för fler deltagare i gruppen – kan en 

dragning för gruppen vara intressant? Svar ja. 

4. Fullföljda studier – föredragning på vårt nästa möte i oktober 

5. Mediapoolen – kort avstämning. Hannes rapporterar från möte innan somma-

ren. Diskuterades  

- M365/Google-inloggning i DP 

- Roadmap från SIKT 

- Nya kommuner ingår i utvecklingsgruppen: representanter från Borås 
och Bollebygd närvarade på mötet 

På agendan låg utvärderingsperiodens mål och hur vi uppnår målet enligt SIKT´s 

Roadmap.  

6. Höstens möten  

Fredag 22 oktober kl. 9-11: på agendan (nästa möte): 

- Mediapoolen 

- FFIS-gruppen berättar och syfte, uppdrag och mål med arbetet,  

- Fullföljda studier 

Fredag 3 december kl. 9-11: på agendan: 

- Mediapoolen  

- Nationella digitaliseringsstrategin och delmålen för 2022 

- Systemstöd för elevprocesser – alla som vill förbereder att kan dela 
med sig av erfarenheter och projekt 

7. Nästa möte fredag 22 oktober kl 9-11 

8. Hannes tackade för deltagandet och avslutade mötet 


