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Fråga/information

Namn

Hantering och
information av
övergripande
förändringar som berör
många användare (t.ex.
startsida)

Gun
Wallius

Information om arbetet
med studentgränssnittet

Klara
Nordström

Information om utökning
av BI-objekten.

Jan
Johanss
on

Rapport från VP- arbetet

Malin
Zingmar
k/
Magnus

Funktion för att markera
ett program som påbörjat
(utan kursregistreringar)

Karim
Anderss
on

Anteckning

Kommentar (före mötet): Det har kommit ett antal Jira-ärende på detta nyligen, och är ett gammalt önskemål. Det finns
flera anledningar: skapa lokala konto (och lokalbehörigheter m.m.) utbildningssamarbeten/utbyten där man inte läser på
aktuellt lärosäte första terminen, studenter som inte läser kurser direkt (kanske pga TG) men som ska komma med i
underlag till NyA. Workarounden ("fulregistreringar" som tas bort direkt) är inte bra ur flera anledningar.

Information om
justeringar i Grovplanen

Möte 2020-09-11
Deltagare
Camilla Gustafsson, MDH
Dennis Lundberg, MDH
Karim Andersson, LU
Håkan Fasth, HH
Gun Wallius, GU
Magnus Mörck, KF, Produktägare Ladok
Anette Eriksson, KAU, Administrativt stöd
Deltog ej
Karolina Tuvesson, BTH
Stellan Englen, CTH

Nr

Fråga/information
Inledning

Namn
Magnus

Anteckning
Inga förändringar i mötesstrukturen görs under hösten utan vi behåller vårens upplägg.
Punkter till prioriteringsråden ska skickas in senast måndag samma vecka. Då har alla några dagar på
sig att sätta sig in i punkterna samt Magnus hinner ta upp dem med team produkt ansvariga (TPA).

Era förväntningar på prioriteringsrådet? Hur
ser ni på arbetet i höst?

Magnus

Diskussionsforum.
Hjälpa till med inbördes prioritering.
Föra in frågor.
Konsortiets bollplank.
Dialogforum.
Lyfta nytillkomna krav.
Ge råd vid nytillkomna krav.
Ge råd när det är lämpligt att implementera funktionalitet.
Ge direktåterkoppling hur leveranserna tas emot (speciellt om det är långt mellan önskemål och
leverans)

Q2 uppföljning

Magnus

Färdplan Q3-Q4

Kommentarer vid genomgången av uppföljning och färdplan:
Frågetecken för tidplanen för ett nytt studentgränssnitt. Leverans till alla lärosäten planeras fortfarande
till i slutet på året- början på nästa år. Vi bjuder in Klara och Andes till nästa prioriteringsråd för att
berätta om arbetet med studentgränssnittet.
Prioriteringsrådet var lite kritiska gällande utökningen av BI-objekten. Ett arbete gjordes i början på året
men därefter upplevs det inte gjorts så mycket. Magnus tar med sig frågan och återkommer vid nästa
möte.
Bra sammarbete melan ATI-gruppen och Ladokkonsortiet i integrationsfrågor.
Det görs integrationstester på flera håll gällande resultat mellan Ladok och Canvas.

Rapport från VP- arbetet

Magnus

Synpunkter är insamlade från alla delar av Ladokkonsortiet.
Nu påbörjas arbetet med ytterligare bearbetning och prioritering.
Presenteras därefter för prioriteringsrådet i slutet på oktober.
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Hantering och information av övergripande
förändringar som berör många användare (t.
ex. startsida)

Gun

Punkten flyttas till nästa möte

