
Nu går NAIS-projektet in i nästa fas

Nyhetsbrev 3 – mars 2017

HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 

I din hand håller du det tredje nyhetsbrevet från NAIS-projektet. Projektets första fas: Behovsanalys är nu avslutad och projektet går därmed vidare 

till den andra fasen: Upphandling. 

Förslag på målbild beslutad av NAIS-styrgrupp 

Styrgruppen har nu tagit beslut om den framtida målbilden utifrån projektets rekommendation. Den långsiktiga målbilden är ambitiös och för att 

kunna förverkliga den kommer den att realiseras i steg. Arbetet kommer under 2017 att bedrivas i två spår:

• Spår A – Upphandling. Ett nytt elevregistersystem, ersättare för Gerda och Procapita, ska kravställas och upphandlas. Införandet kommer att 

genomföras under 2018 – 2019. Målsättningen är att det nya systemet ska vara infört på gymnasiet under hösten 2018. Planering av införandet 

på förskolan och grundskolan pågår – mer info kommer senare. 

• Spår B – Beslutsstöd. Projektet kommer att under 2017 genomföra ett utvidgat/förlängt pilottest av Hypergene Skola, dvs en ny modul i 

Nekksus för beslutstöd baserat på elevregisterdata (på sikt kan ytterligare datakällor komma att adderas). Målgruppen är primärt rektorer och 

andra chefer inom sektor utbildning. Hypergene Skola kommer att införas i grundskolan på samtliga stadsdelsförvaltningar. Projektet ska även 

utreda förutsättningar och hinder för att utvidga testet med förskolan och gymnasieskolan. Syftet är både att ge verksamheten ett bättre 

beslutsstöd på kort sikt samt att skapa en bättre förståelse för behovsbilden inom beslutsstöd för kunna utforma en långsiktig målbild.

Vad händer härnäst?

Vi har haft stor nytta av den input vi fått av verksamheterna på våra workshops och systemdemonstrationer. Vi arbetar nu med att utse 

referensgrupper med representanter från stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen. Tanken är att dessa grupper träffas regelbundet 

under våren för att bidra i kravställningsarbetet inom vissa specifika områden. Mer info om detta kommer inom kort att skickas ut till berörda samt 

till samtliga lokala projektledare.

Kontakt 

Har du tankar, frågor eller funderingar om NAIS? Skicka ett mejl till oss: nais@intraservice.goteborg.se
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