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Remiss - Förstudie gemensamt stöd för
utbildningsplanering, HS 2020/153
Högskolan i Skövde har tagit del av Förstudie gemensamt stöd för
utbildningsplanering, HS 2020/153.
De frågor Ladok önskar att lärosätet besvarar är:
•

Är lärosätet positivt till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam lösning för
utbildningsplanering enligt förstudiens beskrivning?
o Nej, Högskolan i Skövde (HS) ställer sig kritiska till att Ladokkonsortiet bygger en
gemensam lösning för utbildningsplanering enligt förstudiens beskrivning. HS anser att
LADOK istället bör prioritera och resurssätta utveckling och support av nuvarande Ladok.
Motivet för denna hållning är att det i utbildningsdatabasen KursInfo redan finns en
lösning som flera lärosäten nyttjar dessutom är HS bedömning att Ladokkonsortiets
förslag om en gemensam lösning sannolikt kommer innebära individuellt utvecklade
adaptioner dvs egna lösningar då förslaget inte stödjer det som finns idag.

•

Vilken av de föreslagna finansieringsmodellerna förordar lärosätet?
o HS anser att det ska vara de lärosäten som är intresserade av utbildningsplanering som
ska betala för utvecklingen och vi är därmed inte intresserad av att medverka i
finansiering överhuvudtaget.

•

Givet den beskrivna tidplanen och lösningens omfattning, när tror lärosätet att det kan
vara aktuellt att börja använda den gemensamma lösningen? (frågan är frivillig att
besvara)
o HS har ett väl fungerande system för utbildningsplanering idag, det kan vara aktuellt för
oss att använda en gemensam lösning om ca 10 år när Ladoks utbildningsplanering
innehåller motsvarande eller bättre funktionalitet än den vi har. Givetvis är vi angelägna
om att föra en fortsatt dialog med LADOK om ev utveckling och även diskutera en för alla
parter fungerande produkt samt tidsplan.

Handläggningen av ärendet har beretts av Studieadministrativ chef Kassie Sundin tillsammans
med IT-chef Magnus Annerfalk, Ladok kontaktperson Anette Pettersson, Produktägare
KursInfo Karin Eldholm, Systemförvaltare KursInfo Karina Malik samt utbildningshandläggare.
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