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 Dagsorden 
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen  

a. Møte 19. februar (FS-14-036) 

 

2. Referatsaker 

a. Møte i styret for FS 3. mars (FS-14-039) 

b. Møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen 26. februar (FS-14-038) 

c. Møte i ekspertgruppen for Godkjenningsmodulen 14. mars (FS-14-043) 

 

3. Orienterings-/diskusjonssaker 

a. Søketjenesten for godkjenning av utenlandske studier - GAUS 

b. Anskaffelse av rapport- og presentasjonsverktøy 

c. Integrasjon med 360 fra Software Innovation 

d. Integrasjon med its learning 

 

4. Oppsummering og evaluering av FS-Kontaktforum våren 2014 

 

5. Ansvaret for Drift - rutiner 

Bl.a. varsling av nye fliser/versjoner/kloning av FS etter innføring av VPD  

 
6. Innføring av felles VPD 

Diskutere prosessen og hvordan vi skal ta fatt i arbeidet med opprydding i 

lokale koder. Vedlagte dokument viser oversikt over tabeller og kommentarer. 

Innholdet i dette dokumentet skal ikke diskuteres i denne omgang. 

Notat VPD-koder (FS-14-044-5) 

 
7. Lånekassen 

a. Innhenting av opplysninger fra Lånekassen  

 Mail fra NTNU (FS-14-044-2) 

 Høringsbrev fra KD 

 Høringsnotat, forslag til endring i forskrift om innhenting av opplysninger 

b. Ny kvitteringsløsning for filinnsending (FS-14-044-3) 

 

8. Varselfunksjonalitet i Godkjenningsmodulen 

Notat Varselfunksjonalitet i Godkjenningsmodulen (FS-14-044-1) 

Utviklingsoppgaver og innkomne ønsker Godkjenningsmodulen (FS-GK-14-

001) 

 
9. Resultatutveksling 

a. Rutiner ved igangsetting av resultatutveksling  

b. Studentakseptanse for resultatutveksling ved semesterregistrering høsten 2014  

http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-februar-19-20/fs-14-036-ref-planleggingsgruppe-190214.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/styremoter/2014/2014-03-03/fs-14-039-ref-fs-styre-030314.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2014/undervisning-260214/fs-14-038_ref_undervisningsgruppe_-260214.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-043-ref-godkjenningsgruppen-14.-mars-2014.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-044-5-vpd-koder.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-044-2-innhenting-av-opplysninger-fra-lanekassen.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/hoeringsbrev_hoeringsinstanser_endringer_forskrift_innhenting_opplysninger.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/hoeringsnotat_endringer_forskrift_innhenting_opplysninger.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-044-3-kvitteringslosning-for-filinnsending.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-044-1-varsel-i-godkjenningsmodulen.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-gk-14-001-gjenstaende-utvikling-ny-godkjenningsmodul-til-fs7.5---oppdatert-per10.3.14.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-gk-14-001-gjenstaende-utvikling-ny-godkjenningsmodul-til-fs7.5---oppdatert-per10.3.14.pdf
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10. Digital eksamen 

Felles kode for digital eksamen (FS-14-008-9) 

 
11. Innkomne ønsker 

a. HiL - FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav - vis manglende forkunnskapskrav (FS-14-

008-1) 

b. HiL - Utvekslingsperson samlebilde og FS159.001 Oppretting av student/studierett/klasse - 

defaultverdi i feltet Opptakstype (FS-14-008-2) 

c. HiMolde - FS568.001 Resultatliste vurdering og FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato 

(FS-14-008-3) 

d. UiB - Endringer til FS200.040 Eksport studieinformasjon i XML-format (FS-14-008-4) 

e. UiO - FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon utdanningsplanbasert (FS-14-008-5) 

f. UiS - FS201.004 Personer med erstatningsnummer - vise aktiv J/N (FS-14-008-6) 

g. UiS - Ny brukerrolle for å gjøre endringer i vurderingsprotokollen (FS-14-008-7) 

h. NTNU - FS728.002 Veivalg for utdanningsplan - valg for inaktive studenter (FS-14-008-8) 

i. UiT - Oppmelding til utsatt/konteeksamen via StudentWeb (FS-14-008-10) 

j. NTNU - Logg for emnekombinasjon (FS-14-008-11) 

 

12. Bruk av studentnr istedenfor fnr 

Mail fra UiB (FS-14-044-4) 

 
13. Eventuelt 

  
  

http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-008-9-uit-felles-kode-for-digital-eksamen.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-008-1-hil-fs526001-forkunnskapskrav.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-008-1-hil-fs526001-forkunnskapskrav.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-008-2-hil-utvekslingsperson.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-008-3-himolde-fs568001-resultatliste-og-fs540002-eksamensdager.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-008-4-uib-fs200040-eksport-studinfo-xml-format.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-008-5-uio-fs651002-beregning-av-oppnadd-kval-.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-008-6-uis-endringsonske-fs201004-personer-med-erstatningsnr.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-008-7-uis-endringsonske-ny-brukerrolle-vurdprotokoll.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-008-8-ntnu-fs728002-veivalg-for-utdplan.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-008-10-uit-utsatt-kont-via-studweb.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-008-11-ntnu-logg-for-emnekomb.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2014/2014-april-2/fs-14-044-4-bruk-av-studentnr-istedenfor-fnr.pdf
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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
 
Det ble meldt inn to saker til Eventuelt: 
- Brukerforum/ Kontaktforum høsten 2014. 

- Skjema for institusjonskoder 

 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 19.-20. februar  

 

Det har kommet en liten rettelse til referat fra møte 19.-20.februar: «HIO» på 
deltakerlisten rettes til «HIOA». 

 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i styret for FS 3. mars 2014  
 
Det forelå et skriftlig referat fra møte 3.mars. Det var ingen kommentarer til 
referatet. 
 
b. Møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen 26. februar 
 
Det forelå et skriftlig referat fra møte 26.februar. Det var ingen kommentarer til 
referatet. 
 
c. Møte i ekspergruppen for Godkjenningsmodulen 14. mars 
 
Det forelå et skriftlig referat fra møte 14.mars. Det var ingen kommentarer til 
referatet. 
 
 

3.  Orienterings- /diskusjonssaker 

 

a. Søketjenesten for godkjenning av utenlandske studier – GAUS 

GAUS-applikasjon er ferdigutviklet og ble presentert/lansert på FS-Kontaktforum. 
Applikasjon er klar til produksjonssetting sammen med FS 7.5. USIT lager en tidsplan for 
institusjonene for gradvis igangsetting av eksportjobben fra FS til GAUS. FS sender 
sluttrapport for prosjektet til KD sammen med kost-nytte vurdering av import av 
godkjenningsvedtak fra NOKUTs nåværende saksbehandlingssystem.  

 

b. Anskaffelse av rapport- og presentasjonsverktøy 

Ressursgruppen jobber med anskaffelsen, som er planlagt sluttført i løpet av 
våren 2014. 

 

c. Integrasjon med 360 fra Software Innovation 

Integrasjonen produksjonssettes sammen med FS 7.5, og vil kunne settes i gang 
for de institusjoner som ønsker dette. Utrullingen av Public 360 styres av 
Uninett. 
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Prosjektet for anskaffelse av nytt arkivsystem for de fire breddeuniversitetene har valgt å 
gjennomføre et forprosjekt, der man ser på ulike dokumenthåndteringsrutiner. 
Hovedprosjektet gjennomføres først høsten 2014/våren 2015. USIT har sendt inn 
forslag til krav som bør inngå i kravspesifikasjonen. Det blir kalt inn til et møte i 
arkivgruppen før sommeren. 

 

d. Integrasjon med its learning 

HiST har hatt en lang testperiode preget av en god del utfordringer som 
hovedsaklig skyldes manglende brukerdokumentasjon. Feil meldt inn før 
årsskiftet ser fortsatt ut til ikke å være rettet. Det virker i tillegg at Fronter-
integrasjonen skapte uforutsette endringer ift integrasjonen med its learning. 
HIST støtter ikke alle valg som ble foretatt i denne prosessen. Det jobbes med å 
få KHiB og Forsvaret med på test. NMH har også meldt sin interesse for å teste. 

 
 

4.  Oppsummering og evaluering av FS-Kontaktforum våren 2014 

 
Planleggingsgruppen ga positive tilbakemeldinger på årets FS-Kontaktforum. 
Programmet var bra sammensatt av innlegg og gruppearbeid. Resultatet fra 
gruppearbeid bearbeides/sluttføres av gruppeledere og sendes til FS-
sekretariatet før påske. 
 
Det var et løft at innlegg ble tatt opp for senere tilgjengeliggjøring og gjenbruk 
på fellesstudentsystem.no. Planleggingsgruppen foreslår i tillegg at det tas opp 
noen flere korte veiledningssesjoner, særlig knyttet til ny funksjonalitet i FS. Det 
ble i tillegg diskutert muligheter for å lage en «startpakke» i form av noen 
introduksjonsvideoer + nettmøte som nye FS-ansvarlige kunne benyttet seg av i 
påvente av at det holdes kurs i relevant modul/tema.  

 
 

5.  Ansvaret for Drift - rutiner  

  
Nye rutiner for drift er sendt ut på høring. Det er viktig at institusjonene sender 
innspill. Rutiner gjelder fra høsten 2014. Det ble i tillegg stilt spørsmål om 
driftsmeldinger kommer til å ligge både på Agora og på fellesstudentsystem.no. 
Kloninger som må tas i forkant av integrasjonsløsninger som produksjonssettes, 
tas utenom de oppsatte tider for kloning. 
 
FS 7.5 er noe forsinket i år. Det er ønskelig å få den så snart som mulig for å 
spare institusjonene for ytterligere forsinkelser i opptaksarbeidet. Tidspunkt for 
oppgradering vil bli mer forutsigbart med nye rutiner. 
 

 
6.  Innføring av felles VPD  

 
Det forelå et dokument med oversikt over felles koder med kommentarer. Knut 
Løvold leder arbeidet med opprydding i lokale koder. Institusjonene bør først 
bli enig om felles kodesett, som så implementeres i FS. Gruppen bes også om å 
rydde i nedtrekksmenyer. Opprydding gjøres for alle.  
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NMH, UiT og HiOA melder sin interesse til å delta i arbeidet. UiO sjekker og 
melder tilbake navn på en eventuell kandidat til gruppen. Det tas en runde med 
Planleggingsgruppen per e-post før bestillingen sendes ut til alle. 
 
 

7.  Lånekassen  

 
a. Innhenting av opplysninger fra Lånekassen 

 
Kunnskapsdepartementet gjennomfører en høring om endringer i forskrift om 
innhenting av opplysninger til Lånekassen. Planleggingsgruppen diskuterte 
utvalgte momenter fra det fremlagte forslaget til endringer i blant annet 
innhenting av opplysninger om permisjon, endring av studentstatus og 
informasjon om årsakene til avbruddet.  
 
For å bevare institusjonenes autonomi ønsker ikke samarbeidstiltaket å sende 
inn et felles svar på høringen på vegne av institusjonene.  
 

b. Ny kvitteringsløsning for filinnsending 
 
Lånekassen endrer løsning for kvittering for filer med studentstatus og 
eksamensdata som institusjonene sender til Lånekassen. Kvitteringer for filer 
uten feil arkiveres i arbeidsflaten. Kvitteringer for filer som inneholder feil 
sendes også via arbeidsflate, i form av en «oppgave». Tilbakemelding på rettet fil 
vises først dagen etter at en ny fil er sendt. Planleggingsgruppen er noe skeptisk 
til løsningen der institusjonene selv må sjekke for feilmeldinger i Lånekassens 
arbeidsflate. 
 
Det er på sikt ønskelig at vår kontaktperson i Lånekassen deltar på et fremtidig 
møte for å svare på spørsmål.  
 
Oppfølging: FS avklarer med Lånekassen om saksbehandlere varsles også på e-
post om utestående oppgaver og om saksbehandlere må logge seg på 
arbeidsflaten.  
 
 

8.  Varselfunksjonalitet i Godkjenningsmodulen 

 
Det forelå et notat med oppsummering av ønsket varselfunksjonalitet som gir 
bestemte saksbehandlere beskjed dersom Lånekassen har gjort et søk i FS-basen 
uten å finne de nødvendige dataene for å behandle saken. Forslaget innebærer at det 
skal utvikles en individuell varsellogg i FS i tillegg til den institusjonelle som 
superbrukerne i dag har tilgang til i FS-klienten. 
 
Planleggingsgruppen støtter forslaget. Innspill fra diskusjonen: 

- Det er positivt at det kan utvikles en generell, felles løsning.  

- På sikt viktig med funksjonalitet i saksflytsystemet. Det kan være aktuelt 

med en e-post som sendes til saksbehandlere med liste over saker som ikke 

er ferdigbehandlet. 

- Det kan være vanskelig å knytte varsel til en saksbehandler. Det er flere som 

jobber med en godkjenningssak. Kan varselet gå til en felles e-postliste eller 

en RT-kø? 
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- Det foreslås at varsel knyttes til egne roller 

- Ønskelig at varsel gis ved pålogging i FS 

 
9.  Resultatutveksling 

 
Tjenesten produksjonssettes etter at semesterregistrering er gjennomført ved 
institusjonene. En av forutsetningene er at tjenesten settes i gang samtidig i hele 
sektoren. 
 
Tjenesten ble grundig testet av HIST og NTNU, og USIT gjennomfører nå en 
stresstest og en funksjonell test som vil involvere utveksling mellom flere 
institusjoner. USIT lager en testplan (hva som skal gjøres og hva må 
institusjonene sjekke) og trenger testdata med litt ulik oppsett.  
 
Det bør sees på tekster for studentakseptanse. NTNU og HIST sender sin 
versjon til FS-sekretariatet.  
 
 

10.  Digital eksamen  

 
UiT har behov for en felleskode for en skriftlig eksamen som avholdes digitalt. 
Dette er spesielt viktig ved planlegging for ordinære eksamener og til 
utsatt/kontinuasjon. Det foreslås samtidig at det lages en nasjonal felleskode for 
digital, skriftlig skoleeksamen. 
 
Innspill fra diskusjon: 

- Det kommer et felt i vurderingskombinasjon som angir at denne 
eksamen skal foregå i WISEflow eller et annet digital-eksamenssystem. 
Det er også det feltet som setter i gang eksport av data til digital-
eksamenssystemet. Det bør vurderes om det gir en tilstrekkelig 
merking av digital eksamensform. 

- Det kan være aktuelt å legge dette feltet på vurderingsenhet 
- Når institusjon endrer digital-eksamenssystem til et nytt system, 

opprettes et nytt vurderingskombinasjon. 
- Det kunne vært nyttig å kunne angi en digital eksamensform også på 

noen rapporter.  
 
Konklusjon: Det avventes til UiA har gjennomført ferdig sin test av 
integrasjonsløsningen. Feltet som angir digitalt eksamen system beholdes inntil 
videre på vurderingskombinasjon. 
 
 

11.  Innkomne ønsker  

 
a. HiL  – FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav – vis manglende forkunnskapskrav  

 
Rapporten FS526.001– viser kun beståtte forkunnskapskrav. HiL ønsker at rapporten også 
skal vise manglende forkunnskapskrav. I dag må man søke opp hver enkelt student og gå 
gjennom utdanningsplanen deres. 

 
Saken settes på ønskelisten. 
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b. HiL – Utvekslingsperson samlebilde og FS159.001 Oppretting av 
student/studierett/klasse – defaultverdi i feltet Opptakstype 

 
"Oppholdstype" er et felt som hentes fra utvekslingspersonbilde for rapporteringen til 
lånekassen. Dette feltet har tre verdier (studier, praksis og feltarbeid). Det tar tid å gå 
gjennom alle personene enkeltvis for å sette denne verdien. Dersom utvekslingspersonene 
ble nyregistrert i utvekslingspersonbilde ville man ha satt forhåndsverdi i feltet ved 
registrering. Men når det nå benyttes overføringsrutinen FS159001 blir dette feltet stående 
tomt. Det er ønskelig å få satt feltet ”oppholdstype” med en default-verdi (eks. studier) ved 
overføring av utvekslingspersonene fra opptak med rutinen FS159001. 
 
Saken settes på ønskelisten. 
 
c. HiMolde – FS568.001 Resultatliste vurdering og FS540.002 Eksamensdager fordelt på 

dato  
 

Pkt 1. Det er ønskelig at det i karakterprotokollen ( FS568.001 Resultatliste vurdering) 
automatisk kommer fram opplysning om at kontrollfunksjonen er benyttet ved 
karakterregistrering. Man slipper en ekstra kontroll og to underskrifter. 
 
Saken sendes tilbake til HiMolde for mer utfyllende beskrivelse. 
 
Pkt 2. Det er ønskelig at rapporten FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato kan ha 
mulighet for en avkrysning for å få antall kandidater med ulike språkvalg (bokmål, 
nynorsk osv). I samme rapport ønskes det også en mulighet for å krysse av at antall 
studenter med de ulike spesialordninger blir vist. 
 
Saken settes på ønskelisten. 

 
d. UiB – Endringer til FS200.040 Eksport studieinformasjon i XML-format  

 
Rapporten FS200.040 Eksport studieinformasjon XML-format kan i dag kjøres på både 
Utvekslingsavtale og Sted. Siden denne allerede benyttes for eksport av studieprogram- og 
emneinformasjon, så er det ønskelig å kunne benytte den samme rapporten for 
utvekslingsavtaler/sted. For at dette skal fungere, er det ønskelig at informasjon i kjøringen 
tar med noen nye typer data som pt. ikke kommer med i kjøringene. Dette løses i FSWS 
Studinfo2. 
 
Saken settes på ønskelisten. 
 
e. UiO – FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon utdanningsplanbasert 

 
Klagenemda ved UiO har slått fast at masteremner som er del av opptaksgrunnlaget til 
master, ikke senere kan inngå i mastergraden. UiO har derfor behov for å markere disse 
personene i opptaksprosessen, på en måte som gjør at de fanges opp når grad skal utstedes. 
Det er ønskelig at raden KOMMENTAR i tabell STUDPROGSTUD_OPPTAKSGRLAG 
hentes inn blant merknader i rutinen FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - 
utdanningsplanbasert. Dette sparer arbeid når det sjekkes om studenter som ligger an til å 
oppnå mastergrad allerede har benyttet noen av emnene på masternivå i opptaksgrunnlaget til 
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studiet. En merknad i FS651.002 vil gjøre det mer oversiktlig og vil hindre at man registrerer 
grad på feilaktig grunnlag. 
 

Settes på ønskelisten. 
 
f. UiS – FS201.004 Personer med erstatningsnummer – vise aktiv J/N 

 
Det er ønskelig å kunne sende ut en epost til studenter med erstatningsnummer som har gått 
ved UiS mer enn ett semester hvor man ber de melde inn norsk fødselsnr som de evt har fått 
etter å ha vært her i 6 mnd eller mer. Mange studenter som ligger i FS med 
erstatningsnummer søker opptak med fødselsnummer og dermed blir opprettet som to 
personer i FS. Personene må slås sammen i etterkant. Det skaper mye arbeid, bl.a. i forhold 
til overføring til LMS. I rapport FS201.004 gir en oversikt over studenter med 
erstatningsnummer (utplukk Semesterreg, ingen kryss i vis), men viser ikke hvilke av disse 
studentene som er aktive i dag. Det ønskes å få en avhaking for aktiv J/N i utplukk 
«Semesterreg.». 
 
Saken settes på ønskelisten. 
 
g. UiS – Ny brukerrolle for å gjøre endringer i vurderingsprotokollen  

 
Mange programmer har obligatoriske øvinger. Mange saksbehandlere som fører obligatoriske 
øvinger har tilgang til å endre i vurderings-protokollen (listene fra faglærer som er ført over til 
protokoll inneholder ofte feil). Det ønskes at det skal være mulig å ta bort FS_EKS3 fra 
saksbehandlere som fører obligatoriske øvinger, og tildele de en egen rolle slik at de kun kan 
endre på obligatoriske øvinger i vurderingsprotokoll. Det ønskes en egen rolle (eksempelvis 
FS_OBLIGPROT2) som man kan tildele saksbehandlere som bør kun få tilgang til å endre i 
vurderingsprotokollen på vurderinger med vurderingskombinasjonstype «OBLIG». 
 
Saken settes på ønskelisten. 
 
h. NTNU – FS728.002 Veivalg for utdanningsplan – valg for inaktive studenter 

 
Det er ønskelig å kunne kjøre rapporten også for inaktive studenter Det kan se ut som 
rapport 728.002 - Veivalg for utdanningsplan kun tar med aktive studenter. Man trenger også 
å kunne kjøre rapporten for alle på grunn av statistiske formål.  
 
Saken settes på ønskelisten.  
 

i. UiT – Oppmelding til utsatt/konteeksamen via StudentWeb 

Ved UiT får studenter som har strøket eller vært syk til ordinær prøve rett til 
henholdsvis kontinuasjon/utsatt eksamen. Oppmelding til kontinuasjon/utsatt 
eksamen skjer via StudentWeb. Slik funksjonaliteten i FS er, behandles avbrudd 
under eksamen og stryk på eksamen likt. Dette er feil i forhold til UiTs forskrifter 
og de fleste andre institusjoners forskrifter. Avbrudd under eksamen gir ikke rett til 
utsatt eksamen. Funksjonaliteten i FS kan således ikke benyttes med mindre dette 
endres. 
Det er ønskelig med ny boks i bildet Vurderingsstatus som styrer om trekk under 
eksamen skal gi rett til utsatt/kontinuasjon. Det ønskes funksjonalitet der man kan 
skille på disse resultatstatusene. 
 
Saken settes på ønskelisten. 
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j. NTNU – Logg for emnekombinasjon 

Etter hvert som vi automatiserer mer av studieinformasjonen vår med utgangspunkt 
i registreringer i FS, så øker behovet for å holde rede på oppdateringer som blir lagt 
inn. Fra før finnes det emnelogg og studieprogramlogg. Det er ønskelig at det lages 
også en emnekombinasjonslogg. 
 
Saken settes på ønskelisten. 
 
Det ble ikke foretatt prioritering av saker på ønskelisten på dette møte. 
 
 

12.  Bruk av studentnr istendenfor fnr  

 
Ved bytte av plassering av studentnumer og fødselsnummer ble det samtidig 
bestemt å innføre et kontrollsiffer for studentnummer (jf. sak 8  
Planleggingsgruppemøte 30.oktober 2013). Studentnummeret eksporteres 
derimot til ulike systemer og den benyttes som kandidatnummer. Det er derfor 
usikkert om det er hensiktsmessig å innføre et slikt kontrollsiffer. 
 
Konklusjon: Ønsket trekkes. Det innføres ikke et kontrollsiffer for 
studentnummer. 
 
 

13.  Eventuelt  

 
a. Brukerforum/ Kontaktforum høsten 2014. 

Planleggingsgruppen diskuterte ønsket hyppighet for samlinger Brukerforum 
og Kontaktforum. Planleggingsgruppen har tidligere vedtatt «et årshjul» for 
disse fora: Brukerforum arrangeres hvert tredje semester og Kontaktforum 
arrangeres årlig, og i tillegg det semesteret der Brukerforum ikke arrangeres. Er 
det ønskelig med endringer?  
 
Planleggingsgruppen var enig i at det blir etter hvert viktig å holde noen 
fellessamlinger med Samordna opptak. Det er allikevel viktig å beholde FS-
kontaktforum som et mindre forum der man kan fokusere på FS-relaterte 
problemstillinger. 
 
Konklusjon: Det opprinnelige «årshjulet» opprettholdes. Det arrangeres 
Kontaktforum høsten 2014. Lunsj-til-lunsj, i Trondheim, uke 44. 
 

b. Skjema for institusjonskoder 

Det er innført en ny rutine for bestilling av institusjonskoder. Bestillingen gjøres 
via et nettskjema. 
 
Skjema suppleres med informasjon om at skjema må sendes inn primært via FS-
kontaktperson. Skjema suppleres også med merknadsfelt for mer utfyllende 
opplysninger. 
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c. Informasjon til alle FS-institusjoner 

Det er viktig å sørge for at alle FS-institusjoner får med seg diskusjoner i fora 
som Planleggingsgruppen og andre ekspertgrupper jobber med. FS-sekretariatet 
og institusjonene bør jobbe for at informasjon og referater som legges ut på 
fellesstudentsystem.no når størst mulig gruppe brukere.  
 
 

 
 
Neste møte:  Ved behov 17. juni 2014 
  
Sted:  Adobe/Oslo  
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 15.04.14) 

 
Saker som skal følges opp (dette er fra april 2010-møtet) 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U9/10 Sende brev til SO om problemer 
knyttet til registrering av navn 

FS-sekretariat  SO har svart at dette 
må vente til SO 3.0. 
Planleggings-gruppen 
oppfordrer 
institusjonene til å ta 
dette opp på SO-
seminaret. 

 

 
 

Saker som skal følges opp (dette er fra september 2013-møtet) 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U15/13 Sak 10 Rutiner for håndtering av 
innmelding av endringsønsker vedr 
opptak 

FS-sekretariat Saken diskuteres 
når FS og SO er 
samorganisert. 

 
 
 

 Saker som skal følges opp (dette er fra oktober 2013-møtet) 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U17/13 Sak 12 Resultatutveksling, 
håndtering/lagring av studieplaner i FS: 
Lage et forslag til løsning 

USIT v/Knut 
Løvold 

I arbeid 

U18/13 Sak 14a Opprydding i lokale koder 
(VPD): 
Lage en oversikt over tabeller som må 
gjennomgås + forklaring på hva som 
må gjøres 
Ta en større opprydding i 
nedtrekksmenyer (sak fra april2013-
møtet) 

USIT v/Knut 
Løvold 

I arbeid 
Opprydding i 
nedtrekksmenyer 
tas som en del av 
oppryddingen av 
felleskoder for 
VPD-basene. 
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Saker som skal følges opp (dette er fra november 2013-møtet) 

 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U22/13 Sak 4 Innkomne ønsker til 
karakterutskrift:  
Sende et informasjonsskriv til 
institusjonene med kort oppsummering 
fra møtet.  

USIT 
v/Thomas 
Solvin og Geir 
Vangen 

I arbeid 

U23/13 Sak 4 Innkomne ønsker til 
karakterutskrift: 
Forslag til ny løsning diskuteres på 
Kontaktforum. 

USIT 
v/Thomas 
Solvin og Geir 
Vangen 

2.4.14 
FS sender ut 
forslagene på e-
post til fs-
kontakter 

U24/13 Sak 4 Innkomne ønsker til 
karakterutskrift: 
Fjerne den gamle løsningen  

USIT 
v/Thomas 
Solvin og Geir 
Vangen 

 

 
 
 

Saker som skal følges opp (dette er fra februar 2014-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

2/14 Sak 2: Institusjonene etterlyser status for 
det nasjonale arbeidet med nytt 
arkivsystem for universitetene. 

FS Møte i Sak og 
arkiv-gruppen 
3.6.14 

3/14 Sak 3b: Rapporter som utarbeides 
manuelt ved institusjonene som 
rapporteres ti DBH. FS undersøker om 
de kan legges inn i STAR. 
FS sjekker med DBH om rapportene kan 
standardiseres ved hjelp av FS. 
 
Rapportere i FS. 
 
Geir kontakter DBH. 

FS v/Geir 
Vangen 

2.4.14. 
Det skal settes i 
gang et arbeid for 
å få til en 
rapportering av 
de ti gjenstående 
rapporter fra FS 
til DBH. Det er 
pr i dag ikke 
datagrunnlag for 
at disse kan 
rapporteres fra 
FS. 
Ønske om nye 
felt. 

6/14 Sak 11: Forhåndsgodkjenning. FS 
kontakter Lånekassen for å forbedre 
rutiner rundt søknad om lån for 
nyopptatte søkere. FS sender ut 
informasjon til kontakt-listen. 

FS  
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7/14 Sak 13 f: Dokumentarkiv 
FS følger opp siste tre punkter i innmeldt 
ønske ifm sitt arbeid med avklaringer 
rundt lagring av dokumenter. 

FS 2.4.14 
Tas som egen sak 
på neste 
Planl.gr.møte 

8/14 Sak 13g: Saken tas tilbake til  UiT. FS  
 
 
 

Saker som skal følges opp (dette er fra april 2014-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

9/14 Sak 3a GAUS: USIT lager en tidsplan for 
institusjonene for gradvis igangsetting av 
eksportjobben fra FS til GAUS.  

FS  

10/14 Sak 3a GAUS: FS sender sluttrapport for 
prosjektet til KD sammen med kost-nytte 
vurdering av import av 
godkjenningsvedtak fra NOKUTs 
nåværende saksbehandlingssystem. 

FS  

11/14 Sak 6 Opprydding i felleskoder: UiO 
sjekker og melder tilbake navn på en 
eventuell kandidat til gruppen. 

UiO  

12/14 Sak 6 Opprydding i felleskoder: 
Det tas en runde med 
Planleggingsgruppen per e-post 
før bestillingen sendes ut til alle.  

FS  

13/14 Sak 7 b Lånekassen, ny 
kvitteringsløsning for 
filinnsending: FS avklarer med 
Lånekassen om saksbehandlere 
varsles også på e-post om 
utestående oppgaver og om 
saksbehandlere må logge seg på 
arbeidsflaten.  

FS  

14/14 Sak 9 Resultatutveksling:  NTNU 
og HIST sender sin versjon av 
tekster for studentakseptanse til 
FS-sekretariatet.  

NTNU og 
HiST 
 
FS v/Knut 
Løvold 

I arbeid 

 
 


