Flytpost #5 2016 Mai

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, og denne gangen
kan du bli bedre bedre kjent med Kristin Nydal, som er fagkonsulent i Visma med ansvar
for opplæring og support. Denne månedens gode historie kommer fra Lokalt
Innføringsprosjekt (LIP) i VestAgder: Prosjektleder Roar Engen forteller hvordan de har
jobbet med Prosesskartlegging i sin fylkeskommune.
Flytpost finner du på Prosjektplassen og i Visma Community.

Hva skjer akkurat nå?
Gjennomførte aktiviteter (01.04.1630.04.16)
Det ble avholdt konverteringssamling 5.4. Agendaen inkluderte konverterings
prosessen og konverteringsløsningen, samt SASspesifikt gruppearbeid (delt i
SATS og Extens).
SMPs styringsgruppe hadde møte 20.4.
Det ble avholdt arbeidsmøte for Utrullingspulje 1 21.4, der detaljering av veien
videre sto på agendaen.
Det ble avholdt Skypemøte med LIP prosjektledere 22.4.
Kartlegging av LIP opplæringsbehov (Steg 3) er gjennomført for to grupper av

fylker i uke 16 og 17.
Prosjektets Felles styringsgruppe hadde møte 28.4.
Det ble gjennomført funksjonell testing av VFS etter utviklingssprintene nr. 16.05
og 16.06 i uke 15, og utviklingssprint nr. 16.07 i uke 17.

Aktiviteter fremover (01.05.1631.05.16)
Konverteringsgruppen skal ha planleggingsmøte 4.5.
Det skal gjennomføres fylkessamling 9.5. Visma er ansvarlig for samlingens
agenda. Demo fra VFS livestreames.
Kartlegging av LIP opplæringsbehov (Steg 3) skal gjennomføres for de to
resterende gruppene fylker i uke 18 og 19.
Prosjektets Felles styringsgruppe skal møtes 19.5.
Arbeidsmøte for konvertering fra Extens skal avholdes 19.5.
SMPs styringsgruppe skal møtes 24.5.
Konverteringsgruppen skal møtes 31.5. Gjennomgang av behov står på
agendaen.
Det skal gjennomføres funksjonell testing av VFS 24.5  26.5. Ferdige moduler vil
bli testet på prosessnivå.

En kaffe med Kristin Nydal
“Det har aldri vært noe alternativ for meg å jobbe med noe
annet enn norsk skole” sier Kristin Nydal. Med utdannelse som
faglærer i ernæring, helse og miljøfag samt humanbiologi,
startet Kristin karrieren som lærer ved Sentrum Videregående
Skole i Hedmark på slutten av 90tallet. Interessen for
systemer som kan lette arbeid og prosesser førte Kristin inn i
den delen av ITsektoren som er rettet mot skole, og i
september 2015 ble Kristin en del av Vismalaget. “Visma Flyt
Skoleprosjektet hørtes utrolig spennende ut, og dette var noe
jeg ville være med på” forteller hun. I dag er Kristin
fagkonsulent i Visma med ansvar for å planlegge og utføre
opplæring og support, og stortrives.
“Jeg føler meg gammel når jeg forteller dette, men da jeg startet å jobbe som lærer,
hadde min avdeling én PC på deling” ler Kristin. “Den maskinen ble kun brukt til å skrive
prøver på, som vi deretter printet ut i ett eksemplar, og så kopierte opp til elevene. Det
hendte selvfølgelig ofte at den ikke virket, så da måtte prøven likevel skrives for hånd.”
Endringene siden den tid har vært store, og utviklingene som skjer er en spennende
reise å være med på. “Det jeg gleder meg mest til i prosjektet er å se fylkene i drift i VFS,
og virkelig se forskjellen dette systemet utgjør” avslutter Kristin.

En god historie: Prosesskartlegging i VestAgder
LIP i VestAgder ble opprettet da SMP var på fylkesbesøk i Kristiansand i juni 2015. Da
det ble avklart at foranalysene skulle omstruktureres, bestemte LIP seg for å bruke tiden
til å gjøre en grundig jobb med kartleggingen av dagens arbeidsprosesser i VestAgders
skoler.

"Vi tok utgangspunkt i de ca. 60 prosessene som VFS skal støtte opp under, pakket
sekken med postit lapper og dro ut på “fylkesturné”. Vi besøkte alle de videregående
skolene, fagskolen, SMIskolen, eksamenskontoret og alle karrieresentrene i fylket.
Under hvert besøk brukte vi én time på informere om VFS, og resten av dagen gikk med
til å kartlegge dagens arbeidsprosesser. Målet var å kartlegge alle prosessene minimum
på en mindre og en større skole – og ved turnéens slutt var de fleste prosessene kartlagt
på 3 skoler" forteller Roar Engen, prosjektleder i LIP i VestAgder.
Logg deg inn i Visma Community for å lese mer om VestAgders fylkesturné, samt deres
planer for videre prosessarbeid.

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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