Foreløpig milepælsplan for H-sporet
NB: Dette er en foreløpig plan. Den vil bli revidert og justert av H-gruppen ved oppstart av deres arbeid.
Servicekontoret er tungt involvert i de fleste oppgavene for H-sporet. Det er viktig at vi planlegger en
realistisk fremdrift i forhold til kapasiteten. I desember og januar er serivicekontoret på kritisk linje med
årsoppgjør og en rekke andre aktiviteter. Selv om enkelte oppgaver allerede er påbegynt, planlegger vi
derfor med formell kickoff for H-sporet mandag 1. februar.
Innen den tid må gruppens bemanning være på plass. Vi oppfordrer ildsjeler til å melde seg.
Øverst på ønskelisten er representanter fra fagstyrer i alle distrikter!
(Se mer info om H-gruppens arbeidsform i FAQ).
Har du meninger om innhold eller prioriteringer i planen, er det fint om du kommer med konstruktive
kommentarer og innspill i vår blogg!

NB: Foreløpig utgave. Vil bli revidert av H-grp!
Enkelte aktiviteter er påbegynt før formell oppstart (1. feb) og vist i tabellen for info

Dato

Milepæl

H-grp publiserer foreløpig MP (MilepælsPlan),
FAQ og blogg på dnd.no
Kick-off for samarbeid med DigDir om SW2021
og DK2021 (Digitaliseringskonferansen)

12. des
12. des

Kick-off arbeid med medlemsutvikling

14. des

Oppdatert info om faggrupper og deres
aktivitetsplan 2021 er publisert på dnd.no

10. jan

H-grp publiserer oppdatert MP

1. feb

Kick-off prosjekt nytt medlemssystem
(egen prosj grp)
Kurs for ildsjeler: “Bruk av SOME for
markedsføring av faglige aktiviteter”
Servicekontoret publiserer tjenestekatalog
Kurs for ildsjeler: “Formidling av faglig innhold”
og medietrening
Standardverktøy som støtter planlegging og
gjennomføring av digitale aktiviteter
Community-løsning

Kommentarer

8. feb

DK2021 arrangeres i mai/juni, og er en av flere aktiviteter mot DigDir.
Målet er å utvikle et langsiktig godt samarbeid DigDir/DND.
Status 10 des: Innleid (engasjert) ressurs ved Servicekontoret er i
gang med arbeidet.
Status 10 des:
Fagstyrene er i gang og servicekontoret bistår i dette arbeidet

Ferdig implementert i løpet av 2021

15. mar
05. apr

30. apr
TBD
TBD

Kort oversikt over kompetanse og produkter som
servicekontoret kan levere
Planlegges i samarbeid med andre organisasjoner og ekstern
leverandør
H-grp innhenter erfaringsrapporter fra arrangementer i alle
distrikter og leverer et høringsforslag til alle fagstyrer.
Fremdrift vurderes ut fra ressurssituasjonen. Mulig løsning som
del av, eller i sammenheng med medlemssystem

