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1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 
http://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-17-006-
referat-star-gruppe-03102017.pdf 
 

2. Status for Tableau  
a. Gruppen for begrepsavklaring 

b. Studiebarometeret   
 

3. Institusjonelle sites  
 

Det har kommet en rekke henvendelser vedrørende deling av rapporter som er utviklet 
ved institusjonene med Desktop og som bruker data direkte fra FS. Per i dag er det 

ikke et opplegg for å dele disse rapportene men det er tenkt at institusjonene skal 
kunne bruke en dedikert site for institusjonen for å kunne dele slike rapporter. Vi 
trenger en diskusjon vedørende institusjonelle sites. Noen av punktene vi skal berøre 
 
- Hvilken type data skal være der? 
- Hvilke brukere tenker en seg på denne siten? 
- Hvem skal administrere siten? 

- Forholdet mellom FS-siten og institusjonelle sites 
- Pilotinstitusjoner 

 

4. Desktopbrukere  
 

Det er økende bruk av Desktop ved institusjonene. Det kan være behov for at nye 
Desktopbrukere får tydeligere informasjon om hvor hvilke data skal legges og hvilke 

data en bør være noe forsiktig med å lage rapport på. Har STAR-gruppen noen innspill 
i saken? 

 
5. Brukerdata  

 
Det finnes mulighet for å kunne ta ut oversikt over bruk av Tableau. Vi har hatt et 

prøveprosjekt hvor en institusjon har kunne sett oversikt over bruk av Tableau. Men 
det er en del problemstillinger knyttet til personvern. Hvilke behov ser STAR-gruppen 
for oversikt over bruk av Tableau, noe som også må ses i lys av personvern. 

 

6. Søknads og opptaksdata 
 
Det er laget en rapport SOA1 Søkertall som er knyttet til datakilden SOA 

Soknadsalternativ. NOM opptaket blir dekke godt gjennom den, men det kan være at 
vi må lage nye versjoner tilpasset lokale opptak. Det er i noen tilfeller andre koder som 
brukes i forbindelse med lokale opptaket. Vi tar en runde på behovet for søknads og 
opptaksrapporter knyttet mot lokale opptak i lys av dette. Videre er det sperrefrist på 
tall i forbindelse med søknad og opptak i NOM. Vi må se nærmere på 
tilgjengeliggjøring av rapporter knyttet til NOM i vise perioder.  

 

 
7. Studieprogramlederrapporten 

 
Studieprogramlederrapporten har nå vært i bruk ved flere institusjoner. Er det behov 
for en oppdatert versjon 2 av denne rapport og i så fall hvilke nye elementer er det 

behov for? 

 
 

8. Eventuelt  
  

 
 


