
REFERAT FOR MØTE I PRIORITERINGSRÅDET FOR FEIDE I GRUNNOPPLÆRINGEN   
9. FEBRUAR 2021 – VIDEOKONFERANSE  
Møtet startet kl. 09:00 tirsdag 9.2 og avsluttet klokken 11:30 

  
Deltakere:   

Hilde Rafaelsen – Digitale Helgeland 
Brian Jørgensen - Oslo kommune   
Halvor Hvilen - Midt-Telemark IKT   
Inge Strømmen - Bergen kommune  

Jon Skriubakken - Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Lene Karin Wiberg - KS 

Sindre Gusfre Berge - Utdanningsdirektoratet  
Kathrine Solstrand - Utdanningsdirektoratet  
Halvor Hvilen – Midt-Telemark IKT 
Snorre Løvås – Uninett 
Sigrid Lian – Uninett 

 
Fraværende: 

Viggo Fedreheim - Narvik kommune 

 
   
Saksliste:   
  
Sak 1/21 – Referat fra møtet 4. november 2020, (Vedlegg 1) 
Vedtak: Godkjent uten merknader 

 
Sak 2/21 – Orientering fra Udir om status for Feide og pågående saker 

Saker det ble orientert om: 

• Kommende workshops/webinarer 
• Dato for neste tjenestestyremøte 

• Samarbeidsavtale 

• Produktstrategi for Feide 

• Veikart 
• Arbeid med målgrupper 
• Feide.no 
• Nyhetsbrev 

• Kundeportalen 
• Feide sesjon på eKommune 

• Drop-in møte med Uninett for medlemmer i prioriteringsrådet 

Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 3/21 – Utloggingsmekanismer av tjenester pålogget Feide  
Inge Strømmen informerte om at utlogging i Feide-tjenester oppleves ulikt fra tjeneste til 
tjeneste. Noen ganger holder det å lukke fanen eller hele nettleseren, mens andre ganger må 
PC/nettbrett skrus helt av for å være sikker på at man er logget ut. Dette er en risiko ved bruk 
av felles nettbrett i skolen. Da kan man risikere at elever får tilgang til andre elevers kontoer. 
Uninett informerte om at det er opp til hver enkelt tjenesteleverandør hvordan de håndterer 
utlogging. Siden Azure og Google ikke støtter global utlogging, bestemte Uninett å gå bort fra 



det for Feide (global utlogging støttes fortsatt for SAML-tjenester). Fra Uninett sin side er det 
vanskelig å anbefale èn måte å håndtere utlogging på, men å diskutere/dokumentere «beste 
praksiser» kan være et alternativ. Det foreslås fra prioriteringsrådet et samarbeid om en 
holdningskampanje og arbeid med informasjon om utlogging. 
Uninett oppsummerer med tre punkter som skal ses nærmere på: 

• Er dokumentasjonen om utlogging på OIDC god nok? 

• Er det mulig å lage en tjeneste/funksjonalitet som logger en bruker ut av alle SAML og 
OIDC-tjenester? (ugyldiggjør alle tokens) 

• Informasjon ut til relevante parter 
 
Det som beskrives om utlogging på denne siden er utdatert: 
https://www.feide.no/virkem%C3%A5te   
 
Vedtak: Tatt til orientering. Udir vil sammen med Uninett se på hvilke tiltak som kan settes inn 
for å forbedre informasjonen og opplevelsen av utlogging i Feide 
 
Sak 4/21 – Orientering om handlingsplan 
Merethe Fagernæs fra Udir orienterte om de ulike tiltakene i handlingsplanen.  
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 5/21 – Orientering om pågående prosjekt – Feide tjenesteonboarding ROS og DBA med 
Feide 
Ansatte ved designlaben til Uninett orienterte om pågående prosjekt. I prosjektet ses det på 
prosessen fra en lærer ønsker å ta i bruk en tjeneste, til at den faktisk er i bruk. Prosjektet ser 
på hvilke områder Feide kan brukes for å forenkle og forbedre denne prosessen, blant annet 
når det kommer til arbeidet med ROS og databehandleravtaler. 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 6/21 – Orientering om Yubikey, Foreldre-barn og utvidet rollestyring, (Vedlegg 2 og 3) 
Uninett orienterte om de pågående prosjektene foreldre-barn og utvidet rollestyring. 
Foreldre-barn: 
Uninett har en løsning de ønsker å gå videre med. Løsningen ivaretar oppslag foreldre-barn 
og barn-forelder. Det kom frem at det nok kommer til å skje en del rundt foresatte med tanke 
på roller, begreper o.l. For eksempel at folkeregisteret går bort fra å bruke «foresatte». Det vil 
heller benyttes engelske begreper: «legal guardian» og «natural guardian». Det blir viktig at 
skolene setter JA/NEI om en person skal ha en forelderrolle eller ikke. Det blir også viktig at 
denne informasjonen holdes oppdatert til enhver tid, da endringer på tilgang til en foresatt 
kan skje raskt. Det kom et ønske om at API’et også gir informasjon om gruppe(r) eleven 
tilhører. 
 
Utvidet rollestyring: 
Uninett stiller frem to muligheter for hvor rollene i Feide kan ligge. Enten i Feide-skjema eller 
«utenfor» Feide-skjema. Fordelen med å la rollene ligge utenfor er at dette kan oppdateres 
raskere.  
Det kommer frem fra prioriteringsrådet at det er viktig at alt er tydelig beskrevet, med gode 
eksempler og at det ikke er «banket i stein», og kan enkelt utvides og justeres senere. 
 
Yubikey: 

https://www.feide.no/virkem%C3%A5te


Yubico som lager Yubikey tok kontakt med Uninett for å se om deres to-faktor løsning 
fungerer med Feide, noe den gjør. Yubikey står nå oppført som mulig sterk autentisering på 
feide.no her: https://www.feide.no/metoder-sterk-autentisering  
 
Vedtak: Uninett og Udir tar med innspillene i det videre arbeidet.  
 
Sak 7/21 Eventuelt 
Ingen saker på eventuelt. 

https://www.feide.no/metoder-sterk-autentisering


Foresatte- barn-API 
 

Oppgaven går ut på finne en måte å hente ut hvem som er foresatt. Foresatte skal så kunne logge 

seg på tjenester som støtter foresatte-innlogging ved bruk av ID-porten og få tilgang til informasjon 

knyttet til sine barn. Det skal også være mulig å hente ut hvilke barn som er knyttet opp mot en 

foresatt.  

Planen er å opprette et nytt attributt som ligner på norEduPersonNIN. Her legges fødselsnummeret 

til de(n) foresatte inn. 

Funksjonalitet: 

1. Slå opp hvem som er foresatt for en gitt Feide-bruker ved en vertsorganisasjon.  

Her vil det være nødvendig å søke etter både eduPersonPrinscipalName og 

norEduPersonNIN for å søke opp barn og hvem som er registrert som foresatt til 

vedkommende. 

 

2. Slå opp hvilke barn en foresatt har ved en vertsorganisasjon.  

 

Søke etter en foresatt via en organisasjon og hente ut hvem denne er foresatt for. Dette vil 

bare være innen en gitt organisasjon.  

Her vil det være fødselsnummer/d-nummer til den foresatte det søkes etter da det er det vi 

får fra ID-porten og kan benyttes til å knytte foresatteinnlogging til Feide-bruker.  

  

Hva skal implementeres? 

1. Definere attributtet norEduPersonGuardian  

2. Lage et API-kall 

+ scope som trengs 

+ to endepunkter 

3. Noen testbrukere i Feide-systemet 

 

Veien videre 

1. APIet gjøres klart 

2. Det nye attributtet legges til på ldap-serverne til Uninett 

3. Testverdier legges til på testbrukere 

4. Uninett tester 

5. Pilotering mellom tjenester og vertsorganisasjoner 

6. Eventuelle korrigeringer etter piloten 

7. Oppdatere skjemaversjon og produksjonsetting 

 



Utkast norEduPersonGuardianNIN 
 

3.3.X. norEduPersonGuardianNIN  

Name    norEduPersonGuardianNIN  

Description    National identity numbers for a person's legal guardians or natural guardians (parents)  

Format    DirectoryString  

# of values    Multi  

OID    1.3.6.1.4.1.2428.90.1.XXXXX  

Examples    norEduPersonGuardianNIN: 16098211111 

 

Usage notes 

Syntax and possible values for norEduPersonGuardianNIN is the same as for norEduPersonNIN 

 

  



Utvidet rollestyring 

 

Status 

Vi sendte ut en spørreundersøkelse før jul, og det kom inn 74 svar. 

 

 

Vi har sett gjennom innspillene vi har fått fra deltagerne i spørreundersøkelsen og laget en oversikt 

(Utvidet rollestyring - spørreundersøkelse.pdf) der vi har gruppert de rollene som ligner hverandre 

samt lagt inn antall som har nevnt de ulike rollene.  

Veien videre 

• Uninett utarbeider et dokument med forslag til roller det utvides med 

• Forslaget blir sendt ut på høring 

• Utvikling - De nye rollene blir definert  

• Uninett tester 

• Pilotering med vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører som har kobling fra før 

• Eventuelle korrigeringer etter piloten 

• Avgjøre om det skal ventes på Foresatte-barn eller om det lages en egen skjemaversjon for 

utvidet rollestyring 

• Produksjonssetting  

  



Bruk av YubiKey som andre faktor  

Utfordringene vi ser hos kommunene er at de har mange ansatte  uten mobiltelefon fra arbeidsgiver, 

og som av forskjellige grunner ikke vil bruke privat mobil. Kommunene får dermed ikke til å ta i bruk 

to-faktor autentisering med mobil for disse ansatte.  

I den sammenheng har vi i Uninett sett på en løsning som fungerer uten å bruke mobil; Yubikey.  

 

For å kunne logge inn på kontoene dine trengs det en kombinasjon av passord og YubiKey 

sikkerhetsnøkkel. 

For å fungere sammen med Feide må det installeres programvare, og nøkkelen bruker du via 

datamaskinens USB port. 

Vi har testet ut dette med Feide-innlogging og det fungerte veldig bra. Vi kan demonstrere det i 

møtet dersom det er tid til det.  

Vi har lagt til YubiKey som et alternativ som godkjenner-klient på https://www.feide.no/metoder-

sterk-autentisering og planlegger en nyhetssak om det.  

 

 



Roller Antall Kommentar Forslag fra Udir/Priråd

Flere roller i Kundeportalen 3

Har ikke behov for flere roller 4

Midlertidig 13 For det meste for lærer studenter og vikarer

Gjest 4

Vikar 8

Foresatt 3 Foresatt

Skoleleder 26 Skoleleder

Assisterende skoleleder 1

Skoleeier 21 Skoleeier

Rektor 3

Avdelingsleder 4

Merkantil 1

Lærer 29

Faglærer 2

Kontaktlærer 2

Sosiallærer 1

Tospråklig 1

lærer med it-ansvar 1

Svømmelærer 2

Lærerstudent 2 Tilgang en periode. Gjerne med fra og til dato Lærerstudent

PPU-student 1

Elev 6

privatistelev 1

voksenelev 1

fagskole student 1

utvekslingselev 1

Gjesteelev 1

Ansatt 9

Administrativ 3

Pedagogisk ansatte 1



Ansatt som ikke tilhører skole eller elever 1

Administrator 5

Skoleadministrator 1

skoleadmin 2

Systemadmin 1

support 1

IT 5

IT-veilleder 1

IKT 2

IKT-ansvarlig 1

LMS-ansvarlig 1

Helsesykepleier 14

PPT 6

barneveileder/fagarbeider/assistent 1

Rådgiver 5

Rådgiver (studie- og karriereveiledning) 1

Miljøveiledere 1

Miljøarbeider 2

Miljøterapeut 2

Assistent 4 Assistent

skoleassistent 2

Spesialpedagogisk koordinator 1

Spesialpedagog 2 Spesialpedagog

skolebibliotekar 1

teamleder/-koordinator 1

fagarbeider 2

inspektør 1 Eksamen

Lønn 1



Personal 2

Økonomi 3

Innkjøp 1

NAV-veileder 1

testroller 1

eksterne samarbeidspartner 1 Utvikler

Tjenesteleverandør 1 Utvikler

Markedsansvarlig 1

Kontorfullmektig 1

Resepsjonist 1

SFO 1

barnehageleder 1

barnehageeier 1

barnehageansatt 1

Kantinepersonale 1

Kokk 1

Kjøkkensjef 1

Nattevakt 1

Forfatter 1


