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 Dagsorden 
 

1. Godkjenning av dagsorden  
2. Ønskelisten for vurdering pr. 11.02.2015  
3. Registrering av begrunnelse og klage i FS - Ønske om å diskutere funksjonalitet 

Sven Erik Sivertsen (NTNU): 
Begrunnelse og klage står på dagsorden både i forbindelse med saks- og 

arkivsystem, videreutvikling av Studentweb og i forbindelse med digital eksamen. 

 

Etter mitt syn bør funksjonalitet gjennomgås. Løsningen i Fs inviterer til flere måter 

å registrere på. Enten kan man legge inn en forekomst for ønske om begrunnelse 

og en for klage på sensur, eller man kan legge inn begrunnelse først og deretter 

endre til Klagetype sensur etterpå i samme forekomst. Når vi skal koble 

registreringen opp mot andre system, så bør vi ha en omforent og konsistent måte 

å registrere på. 

4. Neste møte 
5. Eventuelt 

 

 
 

1.  Godkjenning av dagsorden 

 
Ingen kommentarer  

2.  Ønskelisten for vurdering pr. 11.02.2015 

  
Ønskelisten ble gjennomgått. 11 saker ble prioritert hvorav 6 fikk førsteprioritet og 5 
fikk 2. prioritet, dvs at de tas dersom det blir tid.. På sidene til vurderingsgruppa: 
http://www.fellesstudentsystem.no/om/ekspertgrupper/vurdering/, er det lagt ut 
lenke til både ønskelista og den prioriterte lista. For saker som dreier seg om 
håndtering av eksamensvakter og eksamensplanlegging var gruppen enige om at dette 
krevde en mer helhetlig behandling og at dette derfor skulle komme opp som eget 
tema på et senere møte.  
 
Følgende saker fikk førsteprioritet. 
FS-61: Ønskelig å få med flere sensorer, dersom det er registret flere i kommisjonen. 
Det må også gjøres noe med tittelfeltet. Kommer ikke med i sin helhet dersom det er 
en lang tittel. Det samme ønskes for 740.003 Sensurprotokoll for avsluttende 
vurdering. Gruppen ønsker at studentnummer skal være med og at det skal være 
mulig å velge å ha med fødselsnummer også. Dette gjelder også FS 522.003. 
 
Studentnummer liten jobb. Tittel og kommisjon krever noe mer og det kan medføre 
at rapporten kommer over flere sider. 
 
FS-64: Rutine FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering 
 
Karakteren F skal vises på delresultater 
 
FS-117: Felt for vurderingsenhet 
 
Det ønskes for å angi periode for eksamen. Det vil si at det kommer felt 
DATO_EKSAMEN_FRA og DATO_EKSAMEN_TIL i tabellen 

http://www.fellesstudentsystem.no/om/ekspertgrupper/vurdering/
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VURDKOMENHET. Dersom periode legges inn skal det ikke legges informasjon i 
eksamensdato og vise versa. Dette skal ikke påvirke dagens ordning for organisering 
av muntlig. Denne perioden skal komme fram på studentweb 
 
FS-196: Vurderingsstatus - parameter for hvem som kan melde seg 
 
1. For feltene som ligger under overskriften Siste eksamen, skal sjekken være mot 

siste ordinære avvikling for emnet. Dvs at det ikke er studentens, men emnets 
avvikling som kontrolleres. 

2.  For feltene under Siste resultat er det studentens siste resultat som sjekkes, dvs at 
det er uavhengig av om det er ORD, KONT, NY eller UTS. Det antas at det er 
slik det fungerer i dag. 

3. Status lege skal også ha et felt under Siste resultat. 
4. Overskriftene endres slik: "Siste eksamen" -> "Siste ORD eks. emne" , "Siste 

resultat" -> "Siste res. student", F2 teksten presiseres 
 
FS-278: Kopiering av resultatstatus 571002 - setting av KO 
 

Delene skal overførers til protokoll, dersom "mor" kombinasjonen legges i protokoll, 
selv om det ikke er satt KO. Forutsatt at det er lagt en resultatstatus på delen. Hvis 
ikke skal den slettes, slik som i dag. Viktig for å få ryddet bort meldinger fra 
meldingsområdet. 
 
FS-379: Plassering av kandidat i timeplan 
 
Det er ønskelig at de som er romplassert kommer nederst på listen over oppmeldte 
studenter, om mulig kunne filtrere dem bort slik at de ikke vises i listen. Det er også 
ønskelig å kunne filtrere slik at bare dem som har eksamenstilpasning og/eller 
persontilpasning kommer fram, siden disse gjerne skal plasseres på spesielle rom. 
 
Følgende saker fikk 2. prioritet 
FS-19: Rutine FS515.001 Sletting av vurderingsmeldinger 
 
Dersom det ikke er mulig å legge inn resultatstatus for manglende vurd komb, bør 
denne gråes ut inntil det er i orden. For manglende forkunnskap må denne rettes til 
M, og ikke settes til Ø. I forhold til rutinene 536.002/003 bør resultatstatuser ikke 
studenter med resultatstatus tas med i romplasseringene. Se også FS-31 som 
omhandler samme rapport. Mulig den kan tas i samme slengen dersom det skal 
gjøres noe med rutinen. 
 
FS-195: Registrering av oppnådd poengsummer på vurderingsdeler 
 
I tabellen TALLKAR er det mulig å registrere tallkarakter 100,00, 101,00, 102,00 osv., 
men i tabellen KARREG, feltene KARAKTERTALL_BESTE, 
KARAKTERTALL_BESTATT, KARAKTERTALL_DARLIGSTEog er det ikke 
mulig å regsitrere siffer over 99,00. For å kunne teste muligheten for å benytte 
tallkaraktere fra 101-200 for å håndtere poeng må det bli mulig å registere 101,00 i 
KARREG. 
 
FS-232: Som saksbehandler ønsker jeg Pop-up-boks for 'Oppdater produsert' i 
FS600.002 
 

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-31
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Dersom 610.002 åpnes fra 610.004 så skal det en POP-UP for "Oppdater produser" 
etter at utskrift er fullført.. Det er viktig at løsningen er sikker i forhold til at riktig 
utvalg blir oppdatert. En bør kanskje også sikre at bestillingsbildet hvor du 
oppdaterer ikke kan lukkes uten videre ettersom dette er utvalget som skal markeres 
som utskrevet. 
 
FS-242: FS555.001 og FS555.002 Godkjenningsliste-obligatoriske aktiviteter for 
vurderingsmeldinger 
 
Ønsker mulighet for å velge "Inkluder undervisningsmeldte" for rapportene 
FS555.001 og 002 tilsvarende slik det er i bildet Godkjenning av obligatorisk aktivitet. 
Det må merkes hvem som bare er undervisningsmeldt. 
 
FS-293: Ønske om ny kolonne i fs540.002 for enhetens eksamenstid. 
 
Ønskes ordinær tid i parentes etter angitt (rommets) tid, dersom ordinær avviker fra 
angitt tid. Angitt tid er ord til tilleggstid. 
 

3.  Registrering av begrunnelse og klage i FS - Ønske om å diskutere 

funksjonalitet 

 
Dette punktet ble ikke tid til å diskutere i møtet, men NTNU har i ettertid kommet 
med et forslag som sendes gruppen på mail, for diskusjon. 
«Hvis det er slik at det er registrert begrunnelse, så skal det ikke være mulig å bare 
endre dette til en klage. En registrert begrunnelse som deretter medfører klage skal 
bestandig medføre et nytt saksløpenummer, slik at dette er skilt som to ulike 
registreringer og med relevante felt knyttet til seg.» 
 

4.  Neste møte 

 
Avholdes etter at oktoberversjonen av FS er på plass. Om dette blir et heldagsmøte 
eller et møte via Adobe connect blir ikke avgjort før man ser hvor mange saker som 
ligger til behandling på ønskelista, og hvor mye av prioriteringslista som er utført. 

 
 

5.  Eventuelt 

 
Ingen saker til eventuelt. 

 


