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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. I denne utgaven blir
du også bedre kjent med Anne Helga Mathsen Pedersen, testleder i Visma.
Flytpost finner du på Prosjektplassen og i Visma Community.

Hva skjer akkurat nå?
Gjennomførte aktiviteter (01.09.1630.09.16)
Arbeidsmøte med fylkeskommunene ble avholdt 13. september. Formålet med
samlingen var å diskutere en mulig utrullingsplan og informere om hvilke
forutsetninger som ligger til grunn for denne. Dette inkluderte spesielt
utrullingspulje 1 i Vismas foreslåtte utrullingsplan.
Det ble avholdt møte mellom IST, Akershus Fylkeskommune og SMP 19.
september med formål å gjennomgå konverteringskravspek for SATS. Bestilling på
uttrekksprogram fra SATS ble sendt til IST torsdag 22. september.
Det ble avholdt felles oppstartsamling for alle prepilotskolene den 22.
september. Samlingen omhandlet avklaringer og forventninger for hva pre
pilotrollen er, plan og innhold for opplæring, hvordan tilbakemeldinger fra testingen
skal foregå, og organisering av møtearenaer.
Det ble avholdt prosjektledersamling i Oslo 26. september.
Uttrekksprogram for Extens ble distribuert til alle Extensfylkene 26. september.
Programmet trekker ut data fra dagens Extensløsning og legger informasjonen i
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filer som vil danne grunnlaget for datavask og konvertering til VFS.
SMP har sammen med LIPprosjektlederne gjennomgått LIPstatusvurderingene.
Overordnet resultat ble presentert på prosjektledersamlingen den 26. september.
Det er gjennomført flere forhandlingsmøter mellom SMP, HFK og Visma ifm.
ferdigstillelse av SSAO kontrakten.

Aktiviteter fremover
Arbeidet med å fastsette utrullingsplanen forsetter. SMP har bedt fylkeskommuner
som er interessert i utrullingspulje 1 om å kalle inn til avklaringsmøter for å
diskutere aspekter som er viktige for å kunne ta en beslutning om eventuell
deltakelse i utrullingspulje 1.
Første kundetest av VFS basert på den irske løsningen avholdes i uke 41.
Kundetesten inkluderer følgende funksjonelle områder: Fagdokumentasjon,
Stillingsplanlegging og Elevenes fagvalg.
SMP, HFK og Visma skal ferdigstille HFKs SSAO avtale i begynnelsen av oktober.
Det skal avholdes et styringsgruppemøte 12. oktober.
Kontaktutvalget for VFSprosjektet (tidligere Felles styringsgruppe) møtes 24.
oktober.
Fylkessamling for høsten 2016 avholdes 8. november.

En kaffe med Anne Helga Mathsen Pedersen
Den 8. august i år fikk Visma gleden av å ønske Anne
Helga med på laget i VFS som testleder. Det er ingen
som vil rette på deg dersom du sier at Anne Helga har
testleding i blodet. Hun startet karrieren som
programmeringskonsulent i TietoEnator, men det tok
ikke lang tid før hun tok spranget til testleder.
Avdelingen hennes ble skilt ut til Sirius IT, som senere
ble kjøpt opp av Visma.

Mellom TietoEnator og oppstarten hennes i Visma hadde Anne Helga seks år der hun
jobbet som testleder i Schlumberger, men kom til slutt tilbake til samme sted som hun
kanskje kunne endt opp dersom hun hadde blitt i TietoEnator  i Visma på VFSprosjektet
som testleder.
Som testleder kommer det til å bli en del koordinering mellom testerne og fagekspertene.
Testerne behøver innsikt fra fagekspertene for å skrive testskript, mens fagekspertene
på sin side må se over og godkjenne skriptene som blir skrevet. Dette arbeidet er med
på å sikre at SMP og LP har en omforent forståelse av hva som skal leveres, og at
eventuelle uklarheter kan tas tak i.
Selv om halve slekten til Anne Helga jobber som lærere er hennes eneste tilknytning til
videregående skole fra den tiden hun selv var elev. Anne Helga ser likevel helt klart
nytten av det som vil være sluttproduktet i VFS. “Som foresatt og tidligere elev er det
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mulig å relatere seg til deler av systemet, det vi ønsker å få til i dette prosjektet, og hvilke
behov brukerne har,” oppsummerer hun.
Anne Helga ser veldig frem til at Visma får ut den første releasen til prosjektet. VFS er et
stort prosjekt med mange deler, og selv om Anne Helga er ny og ikke har vært med på
all historikken som ligger bak prosjektet, gleder hun seg til å jobbe opp mot de
kommende releasene og å se at det man har jobbet så mye med materialiserer seg.
Da vi spurte Anne Helga om hennes beste minne fra videregående var det ingen tvil  det
at hun møtte mannen sin på videregående tronet helt klart på toppen.

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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