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Fra Esa til Public og fra 
Public til Public 

Oppvekst

• Public 360 fra 1.januar 2016

• Public 360 skulle inneholde emnesaker, 
personalsaker og elev/barnemapper

• Implementering av systemet etappevis

• Nye ideer?

• Oppstart av prosjekt Public Oppvekst august 
2017



Public Oppvekst – Hva er det?

All oppvekstdokumentasjon en plass

• Dokumentere det enkelte barns barnehageopphold og elevens skolegang på en 
helhetlig måte som dekker kommunens og barnas/elevenes behov for 
dokumentasjon. 

• Innføre samordnet arkivering for hva som skal dokumenteres om barn og elever i 
kommunen, enten dokumentasjonen er produsert ved skolen, overført fra andre 
IKT-systemer enn Public, eller sendt inn via elektroniske skjema. 

• Sikre at krav om journalføring og arkivering etterleves og at sensitive 
personopplysninger håndteres på en trygg og sikker måte i godkjent elektronisk 
arkivsystem.

• Redusere behovet for manuell håndtering av dokumentasjonen.

• Forbedre prosesser knyttet til forsvarlig behandling av dokumentasjonen.

• Effektivisere og forenkle dokumentflyten mellom barnehage, skole, PP-tjenesten 
og fagavdelingene, og gi raskere og bedre tilgang til aktuell informasjon på tvers 
av faginstansene.

• Sikre integrasjon mellom arkivsystemet og aktuelle fagsystem.

• Utfase virksomhetsrelaterte fagløsninger der disse kan erstattes av kommunens 
felles sakarkivsystem. 



PPT og PPI

• PPI fra 1993 – fagsystem for alle i PP-
tjenesten 

• Oppgradering til nytt PPT system fra 
Visma….. Eller noe helt annet

• Nøye kartlegging av behov og egne krav 
for fagspesifikke behov men…

• Rydde i hva de måtte ha, hva som er 
kjekt å ha og hva som ikke brukes

• Flytting av saker fra gammelt system 
over til Public Oppvekst



Hvorfor ikke…….

• Sammenligne behov fra 
skole/barnehage og PPT og 
kartlegging av samhandlingen 

• SAMHANDLING i et system for all 
barnedokumentasjon på tvers av 
fagfelt

• Public360+ = Public Oppvekst ( eller 
eOppvekst som Tieto kaller det).

• SvarInn/SvarUt, e-dialog, eSignering
(nasjonale felleskomponenter)



Fra idè til 
kravspesifikasjon

• Hva skal systemet inneholde av 
spesialtilpasninger for skole, barnehage og 
PPI. Hva er behovet?



Leverandøroppdraget

• Hva, hvordan, når og hvor mye?

• Integrasjon mot IST – Masterdata, endringer i 
utenforliggende systemer …..

• Utvikling av tjenestelaget

• Tilganger

• Tilpasse klientfane for PPT

• Saksforløp

• Lærerskrivebord

• Hvordan ta vare på dokumentasjon/data v. GI

• Overføring fra PPI

• Robotisering

• GDPR – databehandleravtale, slette testdata

• Automatisering –

• SvarInn/SvarUt

• Edialog/eSignering



Løsningen

• Egen PPT sak

• Standardtekster, Sakstyper og 
dokumenttyper

• Forløp, filmer og undervisningsmateriale

• Prinsipp – saksbehandler får ikke opprette
saker eller kontakter i systemet



Public Oppvekst
• Masterdata fra IST skoleadministrasjon og Barnehage og SFO

• Relasjoner



Lærerskrivebord



Sakstypen for PPT



Automatisering

• Skjema i sikker sone til Public Oppvekst 
sikker sone b(gdpr)

• Automatisk gjennomgang og overføringer 
ved endringer i IST hver helg

• Kobling til klasser

• Folkeregisteret

• Frekvens for oppdateringer

• Tilgangsstyring



Robotene kommer

• Effektivisering med roboter

• Kartlegging av hvilke arbeidsoppgaver som 
kan løses med robot

• Samarbeid med Stavanger kommunes IT-
avdeling og Evry

• 4-5 roboter for Public Oppvekst:

• Opprettelse av saker  -
Elevsamtale/Utviklingssamtaler



Den lange veien mot 
målet



Utfordringer i 
prosjektet
• Sikker sone/sky

• Chromebook

• Private barnehager som ikke er på kommunal Wifi

• Kommunesammenslåingene i 2020

• Formidle behovene til alle deltakerne samt dialogen 
med leverandør

• Muligheter og begrensninger

• Overføringer fra PPI

• Ressurser både når det gjelder penger og 
mennesker og tekniske løsninger/utstyr

• Digital kompetanse



Sikker sone eller ei!

• For og mot, løsninger som må ta høyde for 
Citrix, Chromebook, private Wifi nett i 
private barnehager, 

• Sikkerhet = jobbe tungvint 



Et barn vokser opp

• Fra den første barnehagesøknaden til 
vitnemål i 10.klasse og enda lenger



Et system for 2500 
pedagoger, lærere og …..

• 4 brukergrupper med mange forskjellige 
profesjoner som skal tenke likt 

• Systemet er skjermet internt for de 
forskjellige brukergruppene

• PPT - sak

• Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 
– som også jobber ute i private barnehager 

• Barnehager -

• Skoler – Chromebook



Public Oppvekst i 
tall

• 16000 elever

• 8000 barnehagebarn

• 38000 foreldre

• 2500 brukere av Oppvekst

• +75000 saker i året

• +250000 dokumenter i året



Planer og drømmen

Planen:

Er at vi videreutvikling av løsningen slik at den 
stadig blir lettere å bruke

Er at vi på sikt også får inn barnevern og 
helsestasjoner

Drømmen

Er at vi kan integrere barnets opplysninger 
med systemer for elever i videregående skole 
slik at ungdommer med spesielle behov lettere 
kan få tilpasset skolegang 



Tusen takk for oss!

Kristoffer Ranaweera og Ann-Helen Finnesand

Stavanger byarkiv

Richard Johnsens gate 12

Arkivenes hus


