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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 Bjørn Tveiten, rådgiver i Vigo IKS. Denne månedens
gode historie omhandler samarbeidet knyttet til kartlegging av opplæring, og er skrevet
av Signvor Andersen, Kristin Nydal og Ingun Vaglid, fagkonsulenter i Visma Flyt Skole.
Flytpost finner du som alltid på Prosjektplassen og i Visma Community.

Hva skjer akkurat nå?
Gjennomførte aktiviteter (01.05.1631.05.16)
Konverteringsgruppen hadde planleggingsmøte 4.5.
Det ble avholdt fylkessamling 9.5. Visma var ansvarlig for samlingens agenda og
gjennomføring.
VestAgder presenterte 9.5. sine betraktninger knyttet til standard TO BE
prosesser for lokale integrasjoner, i møte med SMP og Hordaland fylkeskommune.
SMP og Akershus hadde innledende leverandørmøte med Evry 11.5. for å
diskutere realiseringen av lokale integrasjoner.
Kartlegging av LIP opplæringsbehov (Step 3) ble gjennomført for de siste fylkene i
uke 18 og 19.

Prosjektets Felles styringsgruppe hadde møte 19.5.
Arbeidsmøte for konvertering fra Extens ble avholdt 19.5.
SMP og Visma hadde 19.5. et innledende leverandørmøte med representanter for
Visma Enterprise, for å diskutere integrasjon mellom VFS og HR.
SMPs styringsgruppe hadde møte 24.5.
Det ble gjennomført funksjonell testing av VFS 24.5  26.5. Testingen har vært mer
omfattende enn tidligere da VFS er testet noe mer helhetlig enn tidligere.

Aktiviteter fremover (01.06.1630.06.16)
Fylkene i Utrullingspulje 1 skal avholde et arbeidsmøte 7.6. for å gjennomgå deres
egne grunnlag for utrullingsavtalen.
Konverteringsgruppen skal møtes 9.6. Agenda for samlingen er gjennomgang av
oppdatert kravspesifikasjon, status på bestilling datauttrekk for SATS, og
eventuelle innspill fra Extenssamlingen 19.5.
Visma skal legge frem en revidert utrullingsplan for Release 3 17.6. Denne skal
behandles i Felles styringsgruppe 20.6., og i SMPs styringsgruppe 22.6.

En kaffe med Bjørn Tveiten
Siden høsten 2014 har Bjørn Tveiten
vært fagekspert i Visma Flyt Skole
prosjektet, med ansvar for flere av
løsningens funksjonelle moduler. Ved
årsskiftet startet han som rådgiver i Vigo
IKS, etter å ha arbeidet som studieleder
på en videregående skole i Telemark de
siste fem årene. Bjørns oppgave i
prosjektet er blant annet å følge opp
utviklingen av Visma Flyt Skole, og han vil
på sikt være ansvarlig for forvaltning og
drift av den ferdige løsningen.
I løpet av sin tid i skolevesenet har Bjørn blant annet erfaring som studieleder på Tinius
Olsens skole, avdelingsleder på Kongsberg videregående skole, og som faglærer i
systemutvikling, brukersystemer og programmering ved Tinius Olsen Skole. Med
interesse for systemer og lang erfaring i skolevesenet, er Visma Flyt Skoleprosjektet
midt i blinken for Bjørn: «Det er spennende å ta del i utviklingen av en løsning som skal
tas i bruk av skoleledere, lærere, elever og foresatte over hele landet. Jeg har tidligere
hatt ansvar for både LMS (læringsplattform) og lokal IKT på skoler, og vet hvor viktig det
er å ha gode systemer,» sier Bjørn. Han er opptatt av at fagekspertenes skolekunnskap
blir dratt nytte av i utviklingen: «For at løsningen skal bli enkel og brukervennlig må SMPs
fageksperter involveres i både design og utvikling. Samhandling mellom Visma og SMPs

fageksperter er avgjørende for å lykkes.»
Bjørns beste minne fra sin tid i skolevesenet er da han bygget opp en avdeling for
alternativ opplæring på Tinius Olsens Skole, nå Kongsberg videregående skole. I
prosessen arbeidet han med mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse, og dette er
en erfaring han har tatt med seg inn i VFSprosjektet. «Jeg liker å bli kjent med nye
mennesker og å lære nye ting. Jeg synes det er gøy å bli utfordret, og dette er mye av
grunnen til at jeg valgte å bli med i prosjektet.»

En god historie: Planlegging av opplæring
I april og mai 2016 har representanter fra alle landets fylker jobbet sammen med SMP og
Visma for å kartlegge og planlegge fremtidig opplæring av VFS for videregående skoler.
Dette har vært en del av en prosess i tre steg, og sammen så de på både instruktør og
sluttbrukeropplæring i fylkene.

"Visma er imponert over over de planer, det tankearbeidet og alle de gode idéene som
har kommet opp i løpet av prosessen," skryter Signvor, Kristin og Ingun, som er
fagkonsulenter i Visma Flyt Skole.
Logg deg inn i Visma Community for å lese mer om hvordan innføringsprosjektet i Sør
Trøndelag bruker kommunikasjon for å sikre at organisasjonen skal være moden til å ta i
bruk Visma Flyt Skole. 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.

