Flytpost #5 2017 juni

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 Sonja Grydeland, som jobber som fagkonsulent for videregående
skole i Visma.
Flytpost finner du på Prosjektplassen og i Visma Community.

Hva skjer akkurat nå?
Gjennomførte aktiviteter (01.05.1731.05.17)
SMPs fageksperter gjennomførte en opplæringsseanse (via Skype) for pre
pilotene i VestAgder mht. bruk av stillingsplan 5. mai.
Arbeid med tredjepartsleverandørene Visma HRM og Agresso har pågått i
perioden.
Utviklingsarbeid knyttet til delleveransene R2.2 og R2.3 har pågått i perioden.
Arkivgruppen avholdt arbeidsmøte 8. mai.
SMP og Oslo avholdt et møte 22. mai for å diskutere håndteringen av de Oslo
spesifikke skoleslagene (spesialundervisning og norskopplæring, samt
grunnskoleopplæring for voksne) i utviklingsløpet.

SMP, Akershus og Telemark avholdt et møte 23. mai for å diskutere forutsetninger
og premisser for pilotering.
FINT, SMP og Visma avholdt møte 24. mai for å diskutere håndtering av
fullmaktstrukturer og kontering i VFS.
Styringsgruppen for VFSprosjektet avholdt møte 31. mai.

Aktiviteter fremover (01.06.1730.06.17)
Avklaringer knyttet til utviklingsplan fortsetter, inkludert tidspunkt for pilotering.
Avklaringsmøter og utviklingsarbeid knyttet til andre (R2.2) og tredje (R2.3)
delleveranse av Release 2 fortsetter.
Arbeid med å utrede og konkretisere piloteringsstrategi i samarbeid med
Akershus og Telemark fortsetter.
Arkivsamling avholdes 6. juni på Skøyen i Oslo. Formålet med samlingen er å
gjennomgå arkivgruppens forslag til innspill ifm. kravspesifikasjonen, samt å få
tilbakemelding og innspill fra samlingens deltakere.
Konverteringsmøte for Extensfylkene avholdes 20. juni, formålet med møtet er å
diskutere problemstillinger og dele ideer og løsninger.
Planlegging og gjennomføring av kundetest av andre delleveranse av Release 2
(R2.2) starter 20. juni.
Fylkessamling avholdes 27. juni på Skøyen i Oslo.

En oppdatering fra Visma
Visma AS har i samråd med Vigo IKS besluttet å gjøre endringer i hvordan Visma Flyt
Skoleprosjektet organiseres og drives fra Vismas side. Strategisk er Visma Flyt Skole
prosjektet Vismas største og viktigste prosjekt.
Visma har den siste tiden gjort flere grep, inkludert å få på plass en ny
programorganisering under ledelse av Programdirektør Bernt Refsahl. I tiden som kommer
vil det være stort fokus på å sikre kvaliteten i produktet i et tett samarbeid mellom kunde og
leverandør, og utviklingsteamet styrkes med mer skolefaglig kompetanse.
Første prioritet for den nye programorganisering er å rette feil, optimalisere og stabilisere
leveransen av R1 og R2.1. Gjenstående arbeid fra disse releasene skal ferdigstilles
parallelt med utvikling av R2.2 og R2.3 for å understøtte piloten.
I disse dager gjennomføres det også en samlokalisering av Vigo IKS og Visma på Skøyen,
og den nye Programledelsen ser frem til å fortsette samarbeidet for å lage Europas beste
skoleadministrative løsning.

En kaffe med Sonja Grydeland
Sonja startet i Visma som seniorkonsulent innenfor
videregående skole 1. april i år, og har vært et veldig positivt
tilskudd til Vismas skolefaglige miljø. Sonja har lang og allsidig

arbeidserfaring fra den videregående skolen: Hun startet som
lærer i videregående skole i 1992, og har etter det bekledd
roller som tillitsvalgt i daværende Lærerforbundet, inspektør og
rektor. Hun har erfaring fra fengselsundervisning og som
rådgiver ved Utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal. Utenfor
skoleverket har hun over ti års fartstid fra IST A/S, da med
ansvar for Extens og Privatistweb.

Sonja er nå involvert i VFSprosjektet på flere områder. I tiden fremover vil hovedfokuset
være på prosessen rundt eleveksamen, samt klargjøring for piloter. “VFSprosjektet kan
sammenliknes litt med en svært utfordrende stafett” beskriver Sonja, og dette er en
utfordring hun ikke kunne gå glipp av. I samarbeid mellom kunden og Visma er det utrolig
mye kompetanse og positiv energi som må utnyttes, slik at man kommer seg styrket
gjennom alle de ulike etappene vi må gjennom, før målpassering. Og når man endelig har
vekslet etter en etappe, har allerede flere andre etapper blitt satt godt i gang.
Sonjas beste minner fra videregående skole er de lærerne som gjorde en fantastisk jobb
for henne og andre elever, både faglig og sosialt  og som hun i senere fikk gleden av å
være kollega med. Sonja gleder seg til å bli bedre kjent med alle involverte i VFS
prosjektet, og til veien “mot mål”.
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