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 Inledning 
Projektet är nu inne i en mycket intensiv period. Full aktivitet pågår både kring teknik och verksamhet. 

Vuxenutbildningen inom Utbildningsförbundet blir som planerat pilotverksamhet för den nya Skolportalen, 

och Office 365 med alla sina möjligheter blir den nya plattformen för alla användare. Nedan följer en rapport 

per område samt hur planen ser ut framåt. 

 Aktuell status på O365/Skolportal 
 Tre utbildningstillfällen är genomförda hittills och en utbildning återstår den 10/6. 
 WEB-seminarium för Vuxenutbildningen kommer att genomföras onsdag 27/5 kl 15, och det 

kommer också att spelas in för den som inte har möjlighet att delta. 
 Information kring delprojektet IT har gått ut till all personal inom förbundet via informatör 

Lucas Lund. 
 Rutiner och instruktioner för hur data skall flyttas från dagens miljö till ”molnet” håller på att 

tas fram. Gäller både gemensam och personlig data. 
 All personal kommer att använda Office 365 vad gäller Mail, Kalender och lagring via 

OneDrive. 
 Vuxenutbildningen som är pilot kommer även att använda Skolportalen som den nya 

plattformen för sina kurser. 
 

 Aktuell status teknikprojektet 
 Office 365 är uppsatt och ihopkopplat med den nya Skolportalen. 
 Lync/Skype för möten med video och ljud testat. Även för distansutbildningar. 
 FIM för att automatiskt underhålla AD håller på att sättas upp 
 Federering av inloggning via Svensk E-legitimation håller på att sättas upp. Detta kommer att 

möjliggöra ”single-sing-on”. 
 Utbyggnad av nytt HUFB-nätverk 

 CFL i Söderhamn pågår, driftstart 2015-08-11. 

 Staffangymnasiet Söderhamn, driftstart Januari 2016. 

 Nordanstig, driftstart April 2016. 

 Bollnäs, driftstart Augusti 2016. 
 Nya datorer är inköpta via leasing-modellen. 

 

 Projektplan framåt 
o Office 365 och Skolportalen 

 Fortsatt utbildning fram till 19/6 

 Fortsatt eget arbete parallellt med utbildning fram till sommarledighet.  

o Utbildningar efter sommarledighet håller på att planeras in tillsammans med verksamhetschefer för 

Vuxenutbildningen. 

o Support för Vuxenutbildningens personal skall sättas upp utifrån projektets arbetsgrupp för att 

stödja vid driftstart i augusti 2015. 

o Stegvis utbyggnad av nätverk HUFB enligt ovan. 

o Supportorganisation för Förbundets IT håller på att sättas upp. 

 Central support hos Söderhamn NÄRA 

 Lokal support på respektive ort. 

 Supportorganisationen sätts upp tillsammans med IT i Bollnäs och Fiberstaden för 

Nordanstig. Initiala möten är genomförda.  
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