
Moderna pedagogiska möjligheter…

…eller logistisk mardröm.



Kort om oss
Ruben Fougberg | Partille Kommun
IS/IT-beställare

PARTILLE KOMMUN:

Liten till ytan, 34 000 innevånare
Ca 7900 elever
Ca 1600 pedagoger (grund+gy)
Ca 3000 1-2-1 datorer
Ca 1450 datorer (pedagog+klass)

QBRANCH:

Sourcing tjänsteföretag 
480 | Stockholm, Göteborg, Malmö
IT som fungerar dygnet runt
En av Sveriges bästa arbetsplatser
ISO/IEC 20000-certifierade (DNV)

Birger Wannerskog | Qbranch
Projektledare



Ny IT-plattform för skolan i Partille



Varför då?
1. Gammal teknik

2. Dyrt

3. Liten lagningsyta

4. Återvändsgata



Ny giv!

Stor lagringskapacitetStor lagringskapacitet

FrihetFrihet

Spar pengarSpar pengar

Modern teknikModern teknik

Nytt epost-program



Molntjänst ≠ Fluffigt

OBS!
All lagring sker inom EU. Vi äger det vi lägger i Molnet.



Projektet

Starkt samarbete i en sann anda 
av partnerskap



Utmaningen
 Grundskola (11), Gymnasium (1) och Förskolan (27)

 Stora delar av projektet genomfördes under pågående vårtermin

 Stora krav på minimala störningar i verksamheten

 Höga krav på säkerhet, ekonomi  och att hålla tidsplan

 1 637 pedagoger

 Totalt 1 424 dator

 Mycket varierande IT-miljö och IT-mognad

 Från en låst till en upplåst miljö utan att göra avkall på
vare sig stabilitet eller tillgänglighet



Framgångsfaktorer

» Projektet beställdes av verksamheten
» Väl avgränsad omfattning
» Ingen prestige – fokus på målet

» Process med uttalade roller och ansvar
» Tydligt mandat att kunna fatta beslut i projektet
» Skapa engagemang och därmed efterfrågan 

– gruppdynamik



Vägen till framgång

» Personligt överlämnande 
= personligt ansvar

» Lathund med definierad terminologi 
– hjälp till självhjälp

» Veckovis utrullning till skolorna 
på fast veckodag

» Projektet använde sig av Live som 
plattform – lev som du lär

» Alla skall uppleva ”ny” Live dator 
likvärdig eller bättre efter byte



Vägen till framgång

» Hög fokus på logistik

» Effektiv utrullnings depå
(”staging area”) med 
paketerade profiler

» Vi lyssnade på
användarna, oavsett 
frågeställning!



Summering

» Ett för båda parter mycket lyckat projekt
» Öppen flexibel IT Plattform som möter upp till dagens pedagogiska 

behov utan att göra avkall på stabilitet och tillgänglighet
» Decentraliserad lösning som skapar frihet men ställer krav
» Vi har löst en teknisk- och  logistiskt utmaning som delas med 

många kommuner



Projektet en del av ett  pedagogiskt 
paradigmskifte i Partille



Vi berättar gärna mer för den intresserade!

Birger Wannerskog
E-post | birger.wannerskog@qbranch.se
Tel | 0701 - 811 300

Ruben Fougberg
E-post | Ruben.Fougberg@partille.se
Tel | 072-740 11 43


