Flytpost #7 2017 september

Flytpost er nyhetsbrevet for alle som er en del av Visma Flyt Skole-prosjektet. Her finner
du som vanlig en oversikt over gjennomførte og planlagte aktiviteter, og kan bli bedre kjent
med Jørund Årdal fra SMP.
Flytpost finner du på Prosjektplassen og i Visma Community.

Hva skjer akkurat nå?
Gjennomførte aktiviteter (01.07.17-31.08.17)
Utviklingsarbeid knyttet til andre og tredje (R2.2 og R2.3) delleveranse av R2 har
pågått.
Prosjektet reiste til Dublin i uke 33. Her ble løsningen videreutviklet i tett
samarbeid mellom SMPs fageksperter og utviklingsteamet i Dublin, og prosjektet
fikk mulighet til å teste ut og justere utviklingsmetodikk og operasjonell plattform
sammen med utviklingsmiljøet i Dublin.
Forberedelser og gjennomføring av kundetest for R2.2 som ble avholdt i uke 35
med et godt resultat. Testingen ble gjennomført på funksjonalitet bl.a. for
håndtering vikarer og variabel lønn, ansattfravær, registrering og oppdatering av
elever, tilrettelegging av elever med enkeltvedtak, oversendelse av vitnemål til
Samordna Opptak, klagebehandling m.m.
Avklaringer knyttet til alternativ opplæringsmodell pågår. En alternativ
opplæringsmodell ble presentert på fylkessamlingen den 27. juni hvor fylkene ga
sine innspill.
Det pågår arbeid knyttet til inngåelse av avtale for pilotering av VFS i pilotfylkene
Akershus og Telemark. Målet er å signere avtalen 15. september.
Arbeid med tredjepartsleverandørene Agresso og Visma HRM har pågått i
perioden.
Styringsgruppen for VFS-prosjektet avholdt møte 23. august.

Aktiviteter fremover (01.09.17-30.09.17)
Utviklingen av R2.3 fortsetter parallelt med feilretting.
Avklaringer knyttet til utrullingsplan, herunder utrullingspuljer og tidspunkt for
utrulling.
Avklaringer knyttet til alternativ opplæringsmodell fortsetter.
Fylkessamling avholdes tirsdag 19. september i Vismas lokaler på Skøyen.
Ny informasjonsmodell fra FINT skal på høring hos alle fylkeskommuner.
Kontaktutvalget for VFS-prosjektet avholder møte 20. september.
SMP og Visma skal presentere prosjektstatus og demonstrere VFS på FFU-møte
13.9. og på Representantskapsmøtet for Vigo IKS 14.9.

En kaffe med Jørund Årdal
Jørund er utdannet lektor i fysikk og matematikk, og
jobber i dag som fagekspert i Sentralt Mottaksprosjekt,
SMP. Dette innebærer at han bidrar med den
skolefaglige kompetansen som må til i prosjektet for å
utvikle gode skoleadministrative verktøy. Kompetansen
skal det ikke være noe å si på. “Jeg har jo jobbet med
skoleadministrative løsninger siden tidenes morgen”.
Jørund har fulgt utviklingen til elektroniske verktøy for administrasjon i skolehverdagen
siden 1990, og har vært med på implementeringen av hele fire løsninger gjennom
karrieren. “På 90-tallet var det disketter i posten som gjaldt, mens i dag er Vismas
skybaserte løsning som gjelder. Mens det tidligere var enkeltstående løsninger for ulike
funksjoner, skal Visma Flyt Skole erstatte totalt 11 forskjellige programmer”.
“Jeg gleder meg til å få Visma Flyt Skole ut i felten” sier Jørund, “og jeg ser frem til at en
stor mengde brukere kan ta i bruk hele systemet, i stedet for å teste små funksjonaliteter
enkeltstående med svært avgrensede datamengder”. Jørund understreker at de fremtidige
brukerne er positive, og gleder seg veldig til å ta i bruk det kommende systemet.
Han mimrer til tiden da han selv gikk på videregående, og bemerker at på den tiden gikk
alle utregninger, både store og små, på papir. Man hadde ikke engang enkle kalkulatorer
som kunne regne pluss eller minus. Begeistringen var derfor stor da han begynte å studere
fysikk og matematikk, og endelig fikk lov til å bruke dyre kalkulatorer som kunne regne alle
de fire regneartene – og der startet Jørunds reise mot et mer automatisert samfunn.
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