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Godt nytt år til alle som leser Flytpost, nyhetsbrevet for alle som er en del av Visma Flyt
Skoleprosjektet. Her finner du som vanlig en oversikt over gjennomførte og planlagte
aktiviteter, og denne gangen kan du bli bedre bedre kjent med Inger Marie Kopperud,
produktspesialist i Visma Flyt Skole. Månedens gode historie er skrevet av Anne Aune,
som har ledet arbeidsgruppen for arkiv i prosjektet.
Flytpost finner du på Prosjektplassen og i Visma Community.

Hva skjer akkurat nå?
Gjennomførte aktiviteter (1.12.1531.12.15)
Visma presenterte 14.12.2015 en revidert plan for Release 1 og 2, samt tentativt
plan for Release 3 og 4
Det ble gjennomført en første workshop med de lokale innføringsprosjektene (LIP)
og FINTprosjektet (Fylkeskommunalt prosjekt for felles integrasjoner) 16.12.2015,
som et ledd i arbeidet med felles foranalyse og lokale integrasjoner

Aktiviteter fremover (1.1.1631.1.16)
Det planlegges en fylkessamling i februar. Samlingene vil få en litt annen karakter
fremover, men dette vil SMP komme tilbake til.
SMP skal koordinere prosjektplan for felles foranalyse med FINTprosjektets arbeid,
slik at gjennomføringen ikke medfører dobbeltarbeid for fylkene
Arbeidet med siste del av Release 1, Release 2 og analysearbeid relatert til Release
3, starter
Gjenstående fylkesbesøk skal planlegges og bookes.
20.23. januar er Visma på Bettkonferansen i London sammen med en rekke andre
norske leverandører. IKTNorges stand The Norwegian Classroom er verdt et
besøk, og Visma står i år på stand B390. Torsdag 21. januar inviterer Visma deg til
to kveldsarrangementer som du kan lese mer om i Visma Community.

En kaffe med Inger Marie Kopperud
“Hjertet mitt ligger i skolen, og jeg brenner for elevene
og deres læring,” sier Inger Marie Kopperud. “Jeg kunne
ikke tenke meg å jobbe utenfor skolen, men da Visma
skulle utvikle Visma Flyt Skole forsto jeg at dette var et
prosjekt jeg måtte være med på fra innsiden”.
Etter å ha jobbet i skolen i 17 år kom Inger Marie, med
lærerbakgrunn i spesialpedagogikk, norsk, engelsk,
og tysk, til Visma i februar 2014. Hennes erfaring med
administrative oppgaver i skolen de siste 12 årene før
hun skiftet beite, gjør at hun er godt kvalifisert for rollen
som funksjonelt ansvarlig i Visma Flyt Skole.
“Jeg kommer fra Nesodden videregående skole i Akershus fylkeskommune, en skole som
har ligget langt framme i bruk av IKT,” forteller Inger Marie. Mens noen kanskje tenker at
‘alt var bedre før’, minnes Inger Marie med gru en undervisningstime før PCens inntog som
førte til en umusikalsk, skjelvende og svett fremførelse av André Bjerkes oversettelse av
sangen “Desertøren” for en fullsatt skoleklasse. Slik som inntoget av PC og Internett hjalp
Inger Marie med å unngå sang og dans som pedagogisk metode i sine timer, håper hun at
Visma Flyt Skole vil revolusjonere arbeidshverdagen for både lærere og
skoleadministrasjon. “Dette er en utrolig spennende reise å være med på,” avslutter Inger
Marie.

En god historie: Arbeidsgruppen for arkiv (ABA)
Anne Aune fra Hordaland fylkeskommune
har ledet arbeidsgruppen for arkiv (ABA) i
Visma FLYT Skole. Sammen med
Wibekke S. Danielsen fra Østfold
fylkeskommune, Fredd G Rundevold fra
Rogaland fylkeskommune og Filip Hansen
fra Akershus fylkeskommune har hun sett
på hvordan data i fagsystemene
Extens, SATS og iSkole kan bevares og
gjøres tilgjengelige når fylkene tar i bruk
VFS, samt vurdere arkivløsningen for VFS
og kvalitetssikre bevaringsvurderingen
som har blitt gjennomført av Visma/SMP.
"Vi har blant annet kommet med anbefalinger om hvordan fylkeskommunene skal bevare
dokumentasjon som ikke skal konverteres over i VFS, samt vurdert den gjennomførte
bevaringsvurderingen. Arbeidet med arkivspørsmålene i VFS vil fortsette i 2016» skriver
Anne Aune. «Underveis i prosessen har vi presentert arbeidet for arkivledere i
fylkeskommunene, som viste stort engasjement for arbeidet og kom med gode og viktige
innfallsvinkler til hvordan dette kunne løses."
Logg deg inn i Visma Community for å lære mer om ABA og den jobben de har gjort
for VFSprosjektet. Har du ikke tilgang til Visma Community, ta kontakt med
prosjektleder i din fylkeskommune for mer informasjon.

Tips oss om gode historier
Vi vil gjerne høre om gode historier som skjer i
forbindelse med Visma Flyt Skoleprosjektet. Det kan
handle om deltakere i prosjektet som gjør en ekstra
innsats, erfaringer dere ønsker å dele med andre
fylkeskommuner, eller gode idéer og kreative innspill.
Vi oppfordrer alle til å sende inn sine gode historier. Har
din fylkeskommune en historie å dele, ta kontakt med
Lise Jokstad Hafskjold eller send inn dette skjemaet.
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