Flytpost #3 2017 april

Flytpost er nyhetsbrevet for alle som er en del av Visma Flyt Skoleprosjektet. Her finner
du som vanlig en oversikt over gjennomførte og planlagte aktiviteter. I denne utgaven blir
du også bedre kjent med Jan Egil Hagen fra lokalt innføringsprosjekt i Oslo.
Vi ønsker også å benytte anledningen til å ønske dere en riktig god påskeferie!
Flytpost finner du på Prosjektplassen og i Visma Community.

Hva skjer akkurat nå?
Gjennomførte aktiviteter (01.03.1731.03.17)
Prosjektansvarlig presenterte prosjektstatus for FFU 8. mars.
Visma avholdt møte med Oslo og SMP 8. mars for å diskutere forhold som er
viktig å ta høyde for i planleggingen av VFS Release 4, dvs. den versjonen som
inkluderer funksjonalitet for skoleslag relevant kun for Oslo.
Arkivgruppen avholdt arbeidsmøte 16. mars.
Prepilotene er kommet i gang med brukertestingen. SMPs fageksperter
gjennomførte en opplæringsseanse (via Skype) for prepilotene i Telemark mht.
bruk av stillingsplan.
Kundetest for første delleveranse av R2 (R2.1) ble avholdt i uke 12 og 13. I
kundetesten ble følgende aktiviteter/funksjonelle områder i VFS testet:
Kodeverk og fagtilbud
Fagdokumentasjon
Vurderinger
Undervisningsgrupper og klasser
Timeplan
Registrering av ansatte
Stillingsplan
Elevenes fagønsker
Elevfravær
Reservasjon av rom og ressurs

Dokumentasjon av timetall
Styringsgruppemøte i SMP ble avholdt 1. og 22. mars.
FINT leverte første versjon av felleskomponenter med informasjonsmodell 1.
mars.

Aktiviteter fremover (01.04.1730.04.17)
Kundetesten som er gjennomført uke 12 og 13 skal evalueres.
Utviklingen av neste release (R2.2) av VFS starter.
Avklaringer knyttet til utviklingsplan frem til ferdigstillelsen av hele Release 2
(R2.3) fortsetter, inkludert tidspunkt for pilotering.
Status i prosjektet skal presenteres for Representantskapet i Vigo IKS 6. april.
SMP vil gjennomføre opplæringsseanser (via Skype) for prepilotene i Hordaland
og VestAgder mht. bruk av stillingsplan.
Visma og SMP planlegger skolebesøk til prepilotskolene per fylke (Telemark,
Hordaland og VestAgder).
SMP planlegger konverteringssamling for SATSfylkene 27.4 på Skøyen. SMP tar
sikte på å sende ut uttrekksfilene til fylkene før påske. En foilserie med veiledning
og tips til hvordan dataene skal vaskes vil også følge med.
Fylkessamling avholdes 3. mai på Skøyen i Oslo.

En kaffe med Jan Egil Hagen
Jan Egil Hagen jobber i det lokale innføringsprosjektet (LIP) i
Oslo, i en rolle hvor han er opplæringsansvarlig og delaktig i
arbeidet med gevinstrealisering. I tillegg har han jevnlig vært
hos Visma på Skøyen for å teste funksjonalitet i Visma Flyt
Skole sammen med det sentrale mottaksprosjektet.

Jan Egil er utdannet informatiker, men jobbet lenge som lærer  de første årene i Vardø i
Finnmark, siden på østkanten i Oslo. Da skolen han jobbet på kuttet ned på fagtilbudet
innen IT, fikk han likevel brukt sin tekniske kompetanse da han fikk ansvar for de
skoleadministrative systemene på skolen. Jan Egil synes det har vært ekstremt
fascinerende å få lov til å følge et så stort og komplekst ITprosjekt på nært hold, og å få
lov til å bli kjent med alle de dyktige fagfolkene fra hele landet som jobber for at prosjektet
skal bli en suksess.
“Dessuten har arbeidet med gevinstrealisering vært veldig interessant” sier Jan Egil. En del
av arbeidet har vært å snakke med skoler i Oslo og se på dagens arbeidsprosesser,
hvilken ressursbruk skolene har i dag, og hvilke adhoc systemer de har vært nødt til å
lage for å løse sine oppgaver. Jan Egil gleder seg til å se at systemet henger sammen, at
det kan løse oppgavene våre, og bidra til å gjøre den administrative skolehverdagen
lettere. “Jeg er sikker på at det er store gevinster som kan realiseres med Visma Flyt
Skole” avslutter han.
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