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 Dagsorden 

 
1) Godkjenning av referat fra møte 31.10.2017 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
 

2) Referatsaker 

a) UNINETT-konferansen 

Flere av ekspertgruppens medlemmer deltok på UNINETT-konferansen. 

b) Workshop Uniwise 

Workshop med Uniwise er avholdt. (Workshop med Inspera skal finne sted i morgen 08.12.17.) 

 

 

3) Oppfølgingssaker fra møtet 31.10.2017 

 

Num
mer 

Sak Status 
 

Ansvarlig Merknad 

2b Tilbakeskriving fra 
eksamensystemene 

 Tilbakeføring av 
møtt-status 

 Tilbakeføring av 
HVEM som 
tilbakefører til FS 
(hvis personen 
ikke finnes i FS 
kommer det et 
varsel) 

 Tilbakeføring av 
HVEM som har 
sensurert, pr 
kandidat (f.nr på 
sensor) Hvis 
automatisk 
sensur: FS må få 
et navn på en 
sensor (dette må 
altså løses i 
eksamenssysteme
t) 

 Dato/klokkelsett 
for når sensur ble 
godkjent 

 Begrunnelse, 
skriftlig: pdf + url 
muntlig: pdf? 

7.12.17 Alt er 
klart i FS for å ta 
i mot møtt, 
avbrutt og ikke 
møtt fra 
eksamenssyste
mene. 
 
Dette mangler 
fremdeles i 
Wiseflow 

CERES/ 
leverandører 

7.12.17: CERES har sendt 
en ny bestilling til Uniwise 
på disse punktene (de har 
hovedreleaser i mars og 
okt. De rekker trolig ikke få 
dette med i mars-releasen) 

 
Begrunnelse, muntlig: 
CERES drøfter med egne 
utviklere hva som er mest 
hensiktsmessig av pdf eller 
ikke. 

3a Nye felt i FS for 
gruppehåndering  

 Gruppekode 

 Felt for å angi om 

7.12.17: Ikke på 
plass pr i dag 

CERES 7.12.17: Wiseflow 
genererer i dag en 
gruppeID. Når oppgaven er 
levert må dette nummeret 

http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2017/digital-vurdering-2017-12-07/fs-17-061-ref-digital-vurdering-311017.pdf
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gruppe skal 
organiseres i FS 
eller 
eksamenssystem 

 Kommisjonsfordel
ing etter 
gruppenummer 

sendes til FS. 
 
Egen arbeidsgruppe 
nedsettes for å se på 
gruppeeksamen. 
 

3b Tilbakeskriving av sensur 
direkte til protokoll (et 
eget felt) 

 Overføre resultat 

 Sammenslåing av 
karakter 
(automatikk) 

7.12.17: Ikke på 
plass pr i dag 

CERES/ 
Institusjonene 

7.12.17: Utviklingsleder 
om vurdering med flere 
deler/sammenslåing av 
karakter peker på flere 
problemstillinger som vi 
må ta høyde for. 
 
Vi må huske: 
-sammenslåinger som 
gjøres utenfor FS (eks. i 
Excel) 
-konte-eksamener 
 
I første omgang ønsker 
ekspertgruppen å 
iverksette sensur direkte til 
protokoll for vurderinger 
som kun har en karakter.  
 
Videre må institusjonene 
se på egen praksis og gå 
igjennom behov/problem-
stillinger 

3c Varslingsrutine for 
begrunnelse/klage 

7.12.17: Under 
arbeid. 
Løsningsforslag 
er klart, men 
må ferdigstilles i 
FS.  
 
I FS, vurd.enhet: 
det innføres tre 
felter for e-post 
(intern sensor, 
ekstern sensor 
og administrativ 
person). Man 
kan da hake av 
at en eller flere 
skal få e-
postvarsel. 
 
Rutinene med å 
sende ut e-post: 
målet er at det 
skal sendes ut 

CERES 7.12.17: Varsel i FS vil 
komme i bildene Sted, 
Vurd.komb og Vurd.enhet 

 
Så snart funksjonaliteten 
er på plass må den testes 
ut og eventuelt justeres. 
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færrest mulig e-
post 

3d Arkivering av klagesaker 

 Utveksling til P360 

 Oppsett av 
klagebrev og 
vedtaksbrev til 
arkiv 

 Mulighet for å 
hente klage og 
vedtaksbrev i 
rapport slik at det 
kan arkiveres i 
andre 
arkivløsninger 

7.12.17: Det 
jobbes for å få 
på plass denne 
integrasjon for 
godkjennings-
saker. Når den 
er klar skal det 
tilrettelegges 
for klagesaker. 

CERES Ikke noe nytt å melde. 
Venter på utvikling hos 
CERES.  
 
HiOA har sagt seg ville til å 
teste. 

4 Forslag til et API for å 
hente ut rettigheter på 
stedkode fra FS. Det er da 
snakk om å bruke 
personroller i FS for å gi 
tilganger i digitale 
systemer via FSWS. 
 

7.12.17: Det er 
behov for et 
endelig 
løsnings-forslag. 

CERES/UiO/lev
erandørene 

7.12.17: Vi tar sikte på å få 
utviklet et løsningsforslag 
på workshoppen med 
Inspera 8.12.17. 
 
Egen arbeidsgruppe 
nedsettes for å se på 
stedhierarki og roller. 
 

6a Registrere og tilbakeskrive 
tittel, leveringstidspunkt og 
eventuelle annen 
informasjon fra 
eksamenssystem til FS.  

7.12.17 Behov 
for å avklare 
hvilken 
informasjon og 
funksjonalitet. 

CERES/institusj
onene/leveran
dørene 

7.12.17 Første skritt er å få 
inn tittel og 
leveringstidspunkt i FS. 
 
Relevante 
problemstillinger: 
-Hva er maxgrensen på 
antall tegn på tittel i FS? 
-Både engelsk og bokmål 
og nynorsk? 
-Hva skal skje hvis det 
allerede finnes noe i dette 
feltet i FS og det kommer 
data til FS?  
-Kan dette innføres før 
UTF8 er på plass i FS? 
-Er det behov for en 
direkte 
databasetilknytning i 
stedet for WS? (ev. hente 
inn tittel fra FS først slik at 
denne vises hvis det 
allerede finnes en tittel)  
 
Egen arbeidsgruppe 
nedsettes for å se på 
innlevering av 
studentoppgaver. 
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6b Overføre informasjon om 
ev. klage fra FS til 
eksamenssystem for å 
forhindre publisering 

 CERES/leveran
dører 

7.12.17: Ikke drøftet med 
Uniwise. 
Vil bli drøftet med 8.12.17. 

7 Ny løsning for overføring av 
data til Riksarkiv 

7.12.17 
Avventer 
innspill fra 
Arkivlederne 

CERES 7.12.17: NTNU og Nord 
skal formulere et brev om 
hva de tenker om 
overføringa.  
(Riksarkivet har oversendt 
forslag til kontrakt). 

8 Test av Fagpersonweb  Institusjonene 7.12.17: HVL: -Sensur-
registrering fungerer fint. 
-Obligatoriske krav 
fungerer ikke så bra 
grunnet manglende 
mulighet til å sortere (er 
meldt inn). 
UiO: skal teste neste uke.  

9 Klage og begrunnelse, i dag 
er det to felt for opprinnelig 
kommisjon i FS. Bør endres. 

7.12.17: Vil bli 
endret. 
Kommer i neste 
versjon av 
klienten 8.0.8. 

CERES Må kontrolleres mot WS så 
snart det er rettet i FS. 

10a Filter på sensursystem i 
FS578.001 Ikke 
ferdigbehandlede 
vurderingsenheter. Gjelder 
også andre steder det er 
mulig å filtrere på 
eksamenssystem. Sjekk 
arbeidsmengde for endring. 

 Ukjent. CERES 7.12.17: Informasjon i 
Studentweb hentes i dag fra 
vurd.kombinasjonen. Burde 
heller hente fra 
vurd.enheten! (Det gjelder 
også flere andre rutiner og 
rapporter). 
 
Ekspertgruppenes 
medlemmer kan melde inn 
saker som dette til fs-
support (med FS-kontakt på 
kopi). Ev. sette ned en egen 
arbeidsgruppe? 

10b Forhindre tilbakeskriving av 
sensur. Innføre ny logikk for 
bruk av feltene 
«Eksamenssystem» og 
«Sensursystem». Ref :::: 

7.12.17: Ikke på 
plass pr i dag 

CERES 7.12.17: CERES følger opp 
med egne utviklere 

10c Mulighet for overføring av 
vurderingsenheter uten 
eksamensdato eller 
uttaksdato. Få med år 
termin i uttrekket. 

 CERES/leveran
dører 

7.12.17: Uniwise må se på 
hvor mye jobb dette er.  
CERES tar det opp med 
Inspera 8.12.17 

10d Hvilke data skal overføres 
fra FS til eksamenssytemene 
(som ikke overføres i dag)? 

 Institusjonene
/CERES 

7.12.17: Se tabellen 
nedenfor. 
 
I tillegg på CERES følge opp 
at forespørsel om 
begrunnelse sendes fra FS 
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1
0
d
 
Skriving fra FS til eksamenssystemene; hvilke data? 
 
Forslag til felt 

        Emne-hierarki (hierarkisk oppbygning) 

 Alle vurderingsdeler, også de som ikke er eksamensgjennomføringer 

 Nødvendig tilleggsinformasjon om emne slik at "Emne" blir et konsept i Inspera som ligger 
over prøver 

o VurdOrd kode (håndterer sluttresultat) 
o VurderingsKombKode 

        Organisasjonsstruktur (stedkoder) 

        Person (inkl. aktivstatus) 

        Rolle (med knytning mot person, emne og organisasjon) 

        Individuell innleveringsfrist for spesielt masteroppgaver 

        Studentnavn 

        Gruppetilhørighet 

        Informasjon om pågående/avsluttet begrunnelse- og klageprosess slik at publisering av 

masteroppgave (og lignende) ikke gjøres. 

 Karakterregel (skal ligge i API allerede) 

 Sensursystem/eksamenssystem 

 År og termin 

 Informasjon om tilrettelegging (komme tilbake til dette på et senere tidspunkt) 

 Læringsmål på emne (ikke bare fritekst - for å kunne brukes til å styre vurdering) 

 Campus 

 Antall studiepoeng 

 Hjelpemiddelkode og hjelpemidler 
 

Skriving fra eksamenssytemene til FS; hvilke data? 
 
Forslag til felt 

        Informasjon om masteroppgave og phd til vitnemål som tittel muligens også veileder 

        Individuell innleveringsfrist 

        Gruppetilhørighet 

        Er det nødvendig med informasjon om for eksempel industrisamarbeid, 

gruppeoppgaver? 
 

4) Sammensetning av ekspertgruppen, nye medlemmer, mandat 

Leder av UNINETT sitt prioriteringsråd for undervisningsnære systemer, Nils Johan Lysne, deltok på 
deler av ekspertgruppemøtet. UNINETT sitt prioriteringsråd for undervisningsnære systemer foreslo 
på sitt møte 20.11.17 å opprette to arbeidsgrupper; en for digital eksamen og en for læringsplattformer. 
Ekspertgruppen for digital vurdering frykter at det ikke er hensiktsmessig at det dannes en ny gruppe i 
tillegg til denne. Ekspertgruppen for digital vurdering råder derfor UNINETT til ikke å opprette enda en 
gruppe for digital eksamen. 

 

til Wiseflow (slik at sensor 
får opp sine forespørsler i 
Wiseflow) 

10f Hvilke data skal overføres 
fra eksamenssytemene til 
FS (som ikke overføres i 
dag)? 

 Institusjonene 7.12.17: Se tabellen  
nedenfor, samt 
2b og 3a 
 

13 Prioritering av (nye) 
fokusområder for 2018 og 
hvem som skal jobbe med 
hva. 

 Institusjonene 7.12.17:-Bli ferdig med 
allerede igangsatte 
oppgaver 
 
Se tabeller nedenfor med 
oppfølgingssaker. 
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Ekspertgruppen for digital vurdering har i dag kun to medlemmer fra institusjoner som benytter Wiseflow. 
Det har derfor kommet et forslag på å utvide gruppa med ett eller flere medlemmer.  

 

Ekspertgruppen synes det er ok met ett medlem til, helst fra en institusjon som benytter Wiseflow.  

Ekspertgruppa har ingen ønsker om å endre på mandatet. 

 

5) Videre arbeid 

I tillegg til oppgaver som allerede blir sett på er det ønskelig å etablere noen nye 
undergrupper/arbeidsgrupper for å se på følgende områder (medlemmer i parentes, koordinator i fet skrift) 

 

Prioriterte områder: 

 Stedhierarki og roller (UiO, UiB, UiT) 

 Emnepakke (eks mappevurdering) (UiB, UiO, NTNU, UiT) 

 Innlevering av studentoppgaver (Ikke inkl. masteravtaler/kontrakter) (NTNU, UiA, HiMolde, HVL) 

 Gruppeeksamen (UiA, HiOA, NTNU) 

 

Mindre prioriterte områder: 

 Tredjepartssystemer og andre hjelpemidler i eksamenssystemene (UiB, UiT, UiO, HiMolde) 

 Prosesser for å opprette kommisjoner og sensor (HVL, UiT, UiA, HiOA) 

 

I tillegg til dette bes alle medlemmene om å gå igjennom hvilke rapporter det er behov for å endre/ev. nye 
rapporter (inkl. mulighet til å ta ut rapporter både på eksamenssystem og på sensursystem). 

 

6) Neste møte/kommende møter 

En gang i slutten av januar: et statusmøte på nett 
Tirsdag 13. februar, UiB 
Torsdag 5. april, HiOA  
Fredag 25. mai, HiMolde 

 

7) Eventuelt  

UiB: Ønsker å se mer aktivt på hvordan læringsmål kan benyttes i vurdering (må struktureres på en annen 
måte enn i dag i FS (Stort fritekstfelt). 

 
Til orientering fra UiB:  
UiB har nå et anbud ute til leverandører: de ønsker et system for vakthåndtering ved eksamen (et 
bemanningssystem for eksamensvakter).  
 
 
Oppfølgingssaker fra møtet 07.12.2017 

 

 Num
mer 

Sak Status 
 

Ansvarlig Merknad 

4 Sammensetning av 
ekspertgruppen, nye 
medlemmer 

Det må sendes 
forespørsel til 
institusjonene 
på forslag til 
nytt medlem  

CERES Det er 
Planleggingsgruppen som 
vedtar eventuelle 
endringer i gruppens 
medlemmer. Deres neste 
møte er 23. januar. 

5 Videre arbeid Sette i gang 
arbeidet i de 
nye arbeids-
gruppene 

Institusjonene  


