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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
 
Det var to saker til eventuelt: 
- Emner med nivå 50 på karakterutskrift (fra NTNU). 

- Karakterutskrift for EVU (fra UiA) 

 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 30. oktober og 12. 

desember 
 

Det har kommet en liten rettelse til refrat fra møte 12.desember, sak 4. pkt 3 rettes til: 
«Ønske om å ta vekk den blanke delen der adresse er plassert, på side 2 og utover.» 
 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått. 
- Vedr sak U5/13: Brev fra UHRs vitnemålsgruppe har ikke kommet frem til alle 

institusjonene. Det er uklart hva den videre prosess for felles grader kommer til å 
være og hvor innspill/ønsker skal sendes inn.  
Oppfølging: FS snakker med UHR for å avklare hvordan ønsker spilles inn. 

 
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møter i styret for FS 13. november og 8. januar  
 
Det var ingen kommentarer til referatet fra møte 13.november. 
 
Daglig leder orienterte fra styremøte 8. januar der hovedsaken var forberedelse og 
behandling av dokumenter til Årsmøte for FS. 
 
b. Møte i ekspertgruppen for Sak og arkiv 21.november 
 
Det var ingen kommentarer til referatet. 
 
Det ble etterlyst status fra arbeidet i den nasjonale gruppen for anskaffelse av felles 
Noark 5-arkiv for de fire universitetene. Det bør sørges for at den nasjonale gruppen 
får nok innsikt i de sentrale problemstillingne som FS og Planleggingsgruppen jobber 
med, slik at arbeidet der ikke starter «på scratch». Det er viktig at FS og medlemmer i 
Planleggingsgruppen avklarer hvem som sitter i prosjektgruppen og prøver å holde 
seg orientert om arbeidet i det nasjonale prosjektet. 
 
c. Møte i ekspergruppen for Etter- og videreutdanning 3. desember 
 
Det var ingen kommentarer til referatet.  
 
UiO har foreslått ny representant i gruppen: Michael Grude (Seksjon for 
studieadministrative datasystemer (SSD), UiO). 
 
Det ble stilt spørsmål vedrørende løsning i EVUWeb der krav om innlegging av 
fødselsnummer kan skrus av. Institusjonene representert i planleggingsgruppen har 
ulik erfaring med dette. Når dette kravet skrus av kan det skape problemer med 
dubletter i personregisteret. Innføring av IdPorten i EVUWeb vil hjelpe en del på 
dette problemet. 
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d. Årsmøte for FS 
 
UiO må registreres med forfall i referatet. 
 
Gruppen delte erfaringer med bruk av Adobe Connect som verktøy for on line-
møter. Institusjonene har nokså variert erfaring med verktøyet. Neste møte i 
planleggingsgruppen som skal avholdes over Aforeslås avviklet som telefonmøte i 
kombinasjon med bruk av Adobe Connect til ordstyring/dokumentvisning. 

 
 

3.  Orientering- /diskusjonssaker 

 

a. Søketjenesten for godkjenning av utenlandske studier – GAUS 

GAUS-applikasjon er ferdigutviklet og er i test hos prosjektgruppen: HiG, HiVe, UiA og 
NOKUT. Applikasjon vil være klar til produksjonssetting sammen med vår-versjon av FS. 

Samarbeidstiltaket FS har fått forvaltningsansvar for GAUS. Samarbeidstiltaket vil sette i gang et 
arbeid for å lage rutinebeskrivelse for bruk av GAUS ved institusjonene. FS vil også sette ned en 
ekspertgruppe med representantene fra institusjonene, NOKUT og FS/USIT (det er ønskelig å 
videreføre prosjektgruppen for utvikling av GAUS som ekspertgruppe). GAUS vil bli presentert 
på FS-kontaktforum i april. Innhold i GAUS ved lansering vil være godkjenningsvedtak fra 
institusjonene som importeres fra de institusjonelle FS-basene. NOKUTs vedtak vil overføres 
automatisk etter at NOKUT har implementert sitt nye elektroniske saksbehandlingssytemet 
eSAM. Samarbeidstiltaket arbeider i tillegg med et kostestimat for å importere godkjenningsvedtak 
fra NOKUTs nåværende system. 

 

b. Anskaffelse av rapport- og presentasjonsverktøy 

Gruppen som jobber med tilbudene består av Hans Jacob Berntsen (HiT), Ingvild 
Greve (UiB), Alice Rossmann (USIT-Drift), Stein Aske (DV) og Anne-Lise Lande. 
Det blir mye møtevirksomhet fremover, men planen er å anskaffe/velge et verktøy i 
løpet av våren. 

 

Ingvild Greve er nå frikjøpt som prosjektleder for STAR. STAR arbeidet vil snart 
settes i gang igjen. 

 

Det ble stilt spørsmål vedr rapporter som leveres til DBH som utarbeides manuelt på 
institusjonene – kunne de legges inn i STAR? Hvis data ligger i FS, er dette mulig å få 
til. 

Oppfølging: FS ser litt nærmere på dette og saken settes på oppfølgingslisten. FS 
sjekker med DBH om rapportene kan standardiseres ved hjelp av FS. 

 

c. Integrasjon med 360 fra Software Innovation 

Det er laget en integrasjonsplatform for FS og 360 som Uninett utvikler og drifter. 
Data leveres fra FS til integrasjonsplatformen og derfra leveres det videre til 360. Det 
som leveres mellom systemene er kontakter, saker og dokumenter. Arkivgruppemøtet har 
ikke kommet med konkrete saker som skal leveres nå. Det er pr i dag kontaker som 
sendes over (aktive studenter og aktive søkere) og dokumenter legges deretter på den 
aktuelle kontakten. 
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Integrasjonen er i produksjon for HIST, og rulles ut i disse dager også for NHH. 
Resten av sektoren (som bruker 360) får integrasjonen sammen med FS 7.5. 
Utrullingen styres av Uninett. 

 

Det ble stilt spørsmål vedr definisjon av saker (hvilket konkret innhold) som kommer 
fra FS. Det er for eksempel en søknad eller en godkjenningssak. Teknisk ligger alt til 
rette for å få overført ulike typer saker. 

 

HIST har hatt en lang testperiode og hele prosessen har vært preget av mye 
utsettelser. 

 

d. Integrasjon med its learning 

Eksporten er klar. Det er noe ny funksjonalitet som kommer med tjenesten.  Det 
gjenstår litt mer testing før tjenesten kan produksjonssettes. Det er planlagt 
produksjonssetting rundt påske. Integrasjonen hadde en større pilotperiode før jul ved 
HIST. Det er ønskelig å få med andre institusjoner i testfasen og det jobbes med å få 
KHiB med på test. NMH og UiS melder sin interesse for å teste. 
Det er opprettet en e-postliste med fs-institusjonene og itslearning, men e-poster 
sendt til listen får liten respons fra institusjonene. HIST har også prøvd FS-
diskusjonsforumet som diskusjonskanal vedr integrasjonen, men uten respons. 
Det finnes et norsk diskusjonsforum, men ikke så veldig aktivt – Planleggingsgruppen 
er enige om at det trengs et forum der problemstillingene knyttet til itslearning kan 
adresseres. 

 

e. UHRs arbeidsgruppe – Opptak internasjonale studenter til master 

Arbeidsgruppen leverte en rapport til UHRs utdanningsutvalg i slutten av desember. 
Gruppen har foreslått at det opprettes en nasjonal søkerportal, basert på finsk, 
svensk og tysk modell. Den enkelte institusjon skal fortsatt kunne fastsette 
opptaksregler, rangere og bestemme hvem som skal få tilbud om opptak. Lokale 
søknadsfrister skal kunne beholdes. 
 
Det vil bli foretatt en høringsrunde. 

 

f. Opprettelse av en nasjonal vitnemålsgruppe i regi av UHR 

Utdanningsutvalget vedtok på møte 24. september 2013 å opprette en 
arbeidsgruppe. Utvalget ønsker en gruppe på fem personer hvorav tre er oppnevnt 
av UHRs utdanningsutvalg og Samarbeidstiltaket FS med to personer. 
 
Malen for vitnemål og vitnemålstillegg skal etter planen innføres våren 2014. Det vil 
sannsynligvis være behov for en arbeidsgruppe som kan besvare spørsmål også etter 
at malen er innført, og gruppen vil derfor være virksom ut 2014. 
 
Mandat er at arbeidsgruppen skal: 

 Foreta avklaringer i forbindelse med implementering av felles mal for vitnemål- 
og vitnemålstillegg 

 Vurdere når spørsmålene er av prinsipiell art og skal videresendes til UHRs 
utdanningsutvalg 

 Bidra til at samarbeidstiltaket FS sin nettside om felles mal for vitnemål og 
vitnemålstillegg er oppdatert  
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 Besvare spørsmål fra sektoren som angår felles mal for vitnemål og 
vitnemålstillegg.  

 
Gruppen er oppnevnt for året 2014, og rapporterer til UHRs utdanningsutvalg. 

 

Det ble stilt spørsmål vedr mandat for UHRs arbeidsgruppe og kobling mot institusjonene.  

Gruppen er en ny form for arbeidsgruppe – UHR har hittil hatt hurtigarbeidende grupper som 
leverte innstilling til videre oppfølging av KD eller institusjonene. 

 

g. Innføring av ny felles mal for vitnemål 

Ny mal for Diploma supplement kom med 7. 4.-versjonen i høst. Vitnemålsdelen ble 
lagt ut til testing med 7.4.03.-versjonen. Klientendringsbeskrivelsen til 7.4.03. 
inneholder detaljert beskrivelse av endringene. I tillegg vil dette bli gjennomgått på FS-
kontaktforum i april. 
 
Den nye vitnemålsrapporten er klar til å brukes. Det er ikke laget mal for side 1. 
For side 2 er alt på plass. FS-nettsider har en oppskrift på hvordan innholdet på siden 
skal være. Innholdet kan hentes fra studieprogram eller studieretning. Det er lagt til 
rette for at man kan formattere tekstene. Den nye malen legger til rette for mer felles 
brevmaler enn den gamle. FS venter på engelske tekster for institusjonstyper (statlig, 
privat osv). 
 
Spørsmål og diskusjon: 

- Vedr beskrivelse av læringsutbytte: i noen tilfeller vil det være behov for mye tekst på side 
2, da vil vitnemålet bli på flere enn 4 sider, noe den uansett ofte gjør. 
Karakterutskriftsdelen er nå på minimum to sider, med tekstlig beskrivelse på andre side 
for resultatfordeling, karakter- og studiepoenginformasjon. P.g.a. grafisk fremstilling av 
karakterfordeling vil hvert emne bruke mer plass. Dermed vil karakterutskriften ofte 
kunne bli på tre sider. 

- Vedr A3 format: Det er ingen direkte støtte i løsningen for A3 format. Det er fortsatt 
mulig for hver institusjon å lage vitnemål på A3 format, men hver institusjon må ta 
ombrekking til A3 via skriverdrivere. Bruk av A4 format er et skritt i retning digitalisering 
av vitnemål. 

- Vedr utdanningsplanbildet: I det nye utdanningsplanbildet kommer det en del endringer. 
UiO har begynt å bruke det og kommer etter hvert med tilbakemeldinger. NMH kan ikke 
bruke bildet før det er laget et felt for instrument. 

- Vedr type papir vitnemål og DS skal skrives ut på: Institusjonene har ulik praksis for dette. 
Noen bruker papir med vannmerke (alle sider), noen har fargeprint og noen har førsteark 
med fortrykk. UiO har i tillegg brukt en omslagsmappe og har gode erfaringer med dette. 

- Vedr fortsatt bruk av den gamle vitnemålsrapporten: Institusjoner som for tidligere kull 
mangler beskrivelser for ny mal, kan fortsatt bruke den gamle rapporten. Rapporten vil 
derimot fjernes etter hvert. 

 

h. Marit Vartdal Engeseth tilbake i Planleggingsgruppen 

Marit Vartdal Engeseth er tilbake i sin stilling ved Høgskolen i Volda, og tilbake i 

planleggingsgruppen fra og med april. 
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i. Elektroniske semesterkort 

HIOA orienterte om status for utredningsprosjektet. IT-seksjonen ved høyskolen eier 
og leder prosjektet. Det er laget forslag til kravspesifikasjon og planen er at løsningen 
skal foreligge til høsten 2014. Løsningen baserer seg på en app som kommuniserer 
med FS via en WebService. Semesterkort må skrives ut for studenter som ikke har 
smarttelefoner. Prosjektet vil kontakte flere aktører som bruker semesterkortet, som 
NSB og Ruter. Det er viktig at FS involveres tidlig. Det er satt av tid i 2014 ved FS for 
å jobbe med dette. 
 
HiOA sender ut kravspesifikasjon til Planleggingsgruppen. 
 

j. Fusjon SO og FS 

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det blir en fusjonering av FS samarbeidstiltaket, SO 

organisasjonen og SUN  - seksjon for utvikling av nasjonale systemer fra 01.07.2014. 

 
 

4.  FS-kontaktforum våren 2014 

 
Utkast til program ble gjennomgått og kommentert. Det er foreslått at gruppearbeid 
foregår i 6 grupper med ulike teamer. Temaer er: 
 

o Arbeidsprosessen og rutiner for eksamen: 
- administrasjon av kommisjon og sensur (1.gruppe) 
- klagebehandling (2.gruppe) 
- tilpasset eksamen (3.gruppe) 

o Registrering av utveksling og forhåndsgodkjenning (4.gruppe) 
o Klargjøring for åpning av semesterregistrering i StudentWeb og 

gjennomføring av semesterregistreringsperiode (5.gruppe) 
o Gjennomgang av utkast til rutinebeskrivelsen for registrering av 

godkjenninger (6.gruppe) 
 
Institujonene får en hjemmelekse på forhånd for å sikre at arbeidet i gruppene blir 
fruktbart. Medlemmer i Planleggingsgruppen fordeler seg på disse 6 gruppene og 
leder hver gruppe. Resultatet av gruppearbeidet oppsummeres kort i plenum. 

 
 

 
5.  Resultatutveksling  

 
Løsning for resultatutveksling mellom institusjoner har vært testet ved HIST og 
NTNU. I testperioden har en del problemstillinger blitt meldt inn og behandlet i 
Planleggingsgruppen, StudentWeb-gruppen og i Godkjenningsgruppen. 
Det forelå et notat med oppsummering av løsninger for hver problemstilling. 
Løsningen vil settes i produksjon ved resten av institusjonene i løpet av våren. 
 
Konklusjon etter gjennomgangen: 
 
Punkter som må løses før resultatutvekslingen produksjonssettes: 
-  Saksbehandler må få oversikt over status for henting av data (evt institusjoner som 
ikke har levert)  
- Fremdriftsmelding (løsning avhenger av hvor lang tid en slik henting tar) 
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- NUSkode må overføres for det enkelte emne (NUSkode er nå med i 
person_ekstresultat)  
- Tidspunkt for når karakter vises   

o Oppnådd kvalifikasjon skal kun tas med dersom vitnemål er utskreves. Dvs 
kolonnen Dato_Utlev_Vitn har verdi. 

 
Punkter som settes opp som videreutvikling senere: 
- Student bør få innsyn i hva som er overført -> flyttes til Studentweb3 5.  
Visning av studiepoeng i student samlebilde 

o Det lages en liten høring til institusjonene før dette gjøres (liten jobb å 
utføre endringen)  

- URL for emne / emneinformasjon 
  - Her må det gjøres en spesifikasjonsjobb mht hva som skal overføres av emneinfo 
- Overføring for søkere 

o Punktet må tas inn i søknadsweb-køen (full innføring av 
akseptansefunksjonalitet som i Studentweb eller enklere løsning som kun 
behandler resultatoverføring)  

-. Emnesamlinger (bør tas med nå, men kan vente) 
 
Punkter som er løst (teknisk sett) 
- Dubletter i Person Eksternstudium 
- Overføring for forhåndsgodkjente emner  
- Hvordan karakterer skal vises 
 

 Løsningen presenteres på FS-kontaktforum i april. 
 

6.  Ansvaret for drift av FS - rutiner  

 
Samarbeidstiltaket FS overtok ansvaret for driften av FS fra 01.01.2014. Uninett har 
fremdeles ansvaret for Agora, men alle hendvendeler sendes nå til fs-
support@usit.uio.no.  
 
Rutiner rundt varsling av nye fliser, oppgraderinger, nedetid og kloninger ble 
diskutert. Forslag til nye rutiner sendes til fs-kontakter på høring. Dette presenteres 
også på FS-kontaktforum. 
 
 

7.  Innføring av felles VPD  

 
Saken utsettes til neste møte i Planleggingsgruppen i april. 
 
 

8.  Opplæring på nett - hvordan styrke bruken av siten? 

 
Eli Vangen orienterte om bakgrunn for nåværende løsning for siten Opplæring på 
nett og noen erfaringer fra den første perioden siten er i bruk. Siten ble lansert ble to 
hovedformål: opplæringssite og diskusjonsforum for institusjonene som bruker FS. 
Det ble etterhvert lagt ut nybegynnerkurs. De som har tatt kurs er veldig fornøyd og 
har sendt positive tilbakemeldinger fra bruk av siten. Det viser seg at det er en 
utfordring å få institusjonene til å bruke siten mer aktivt.Det er usikkert om faktum 
at dette er et ekstra system du må logge deg på, som gjør det mindre populært. Det 
er institusjonenes Feide-ansvarlig som må abonnere på tjenesten for at brukere ved 
institusjonen kan ta tjenesten i bruk. Det er i tillegg en forutsetning at man har lagt 

mailto:fs-support@usit.uio.no
mailto:fs-support@usit.uio.no
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inn f.nr til brukere på siten. De fleste medlemmer i Planleggingsgruppen opplever at 
det utveksles veldig mange e-poster fra institusjonener med ulike FS-spørsmål – det 
ville vært kanskje bedre at FS-brukere spurte i forumet istedenfor? 
Bruksavisning for hvordan ta tjenesten i bruk ligger på siten samt at de som er i 
opplæring-på-nett-gruppen kan kontaktes i tilfelle spørsmål. 
 
Diskusjon og spørsmål: 
-Bør alle ha mulighet til å legge inn spørsmål på siten? Det er uheldig hvis de får 
divergerende svar. 
-Brukeradministrasjon kan virke tungtvint – kunne man forenkle det? 
-Vi bør finne en organisering av bruken av tjenesten som hensiktsmessig Det har 
vært ønske fra institusjonene at en slik ressurssite skal kunne brukes av FS-brukere 
for opplæring, for å dele kurs og for diskusjon. 
 
Arbeidsgruppen for siten tar innmeldte problemstilliger videre i sitt arbeid. 
 
 

9.  WebService og alumni v/UiS  

 
UiS sender i første omgang UiS' kravspesifiksjon for FSWS for alumni til UiO. Hvis 
UiS og UiO har sammenfallende behov sender de den til planleggingsgruppen og 
FS/USIT. 
 
Saken settes på ønskelisten. 
 

10.  Digital eksamen  

 
Det jobbes på flere fronter i sektoren med ulike løsninger for digital eksamen. Eli 
Vangen sendte ut en e-post med orientering om HIST sitt arbeid med digital 
eksamen. Geir Vangen orienterte om det nasjonale arbeidet i regi av Uninett og E-
campus. Løsningen baserer seg på en tjenestebuss som er satt opp for å 
kommunisere med FS og med de institusjonelle digital-eksamen-systemene. 
Løsningen skal i pilotfase ved UiA i mars 2014 og kan skaleres i fremtiden for å tas i 
bruk ved flere institusjonener i sektoren. 
 
Digital eksamen er et av fem hovedfokusområdene for FS i 2014. Saken settes derfor 
opp som fast punkt på agenda til planleggingsgruppemøtene for å sikre at 
informasjon om status for det nasjonale prosjektet tilflyter prosjektgruppen og når 
videre ut til sektoren samt at inspill meldes inn til prosjektet fra gruppen. 
 

11.  Forhåndsgodkjenning  

 
Løsning for rapportering av forhåndsgodkjenninger til Lånekassen ble implementert 
i januar etter ønske fra Lånekassen. Saken har vært behandlet i godkjenningsgruppen 
og en e-post med informasjon ble sendt ut til fs-kontakter. 
 
Planleggingsgruppen er av den oppfatning av løsningen burde blitt avklart med alle 
institusjonene før produksjonsetting.  
 
Inspill fra gruppen: 
-HiOA hadde noen utfordringer i den første perioden, men endrer rutinen for å 
støtte nåværende rapporteringsløsning. 
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-UiO er fornøyd med den nye løsningen. Utfordringen består i at UiO-studenter 
bruker SøknadsWeb til å søke om utreise og i opptaksmodulen settes dato 1.1. som 
standarddato. De opprettes dermed som utvekslingsperson med dato for utreise 
som må endres manuelt.   
-Det er ikke mulig å se om Lånekassen har hentet opplysningene – kunne det lages 
en kvittering? 
-UiA setter i gang endring av arbeidsflyten for å støtte den nye løsningen. Det som 
oppleves som utfordring er korte tidsvinduer for denne rapporteringen samtidig som 
det er mange aktører på institusjonene som er involvert i prosessen.  
 
Konklusjon og oppfølging: 
-Prosessen har ikke vært god, planleggingsgruppen må involveres. 
-Lånekassen kontaktes av FS for å forbedre rutinene rundt søknad om lån for nyopptatte 
søkere. 
-Rutiner for hvordan dette skal håndteres må klargjøres og sendes ut til institusjonene.  
 
 

12.  Nytt felt for ansattbrukernavn i tabellen Person  

 
HIOA trekker saken og endrer på interne rutiner. 
 

13.  Innkomne ønsker  

 
a. UiN – Vektigsbrøk i rapporter som viser vurderingskombinasjon  

 
Ved utskrift av for eksempel FS220.004 Emnetabell – Vurderingskombinasjon, ønsker UiN at 
vektingsbrøken til den enkelte vurderingskombinasjon kommer med. Det er ønskelig i tillegg at 
denne rapporten kan få et valg for å se kun aktive vurderingskombinasjoner og at 
vurderingskombinasjonens vurderingstid også vises – dvs terminen for planlagt vurdering. 
Det er ønskelig at eksisterende rapport brukes så langt det gjør seg mulig evt.se på muligheten for 
en ny rapport ”studieplanarbeid/emneportefølje” 
 
Saken settes på ønskelisten. 

 
b. HiN – FS201.005 Pinkodebrev 

 
FS201.005 Pinkodebrev – det er ønskelig med differensiering av valg for utsending: 

- valg for klassetilhørighet 
- valg for kun nye som ikke har fått tidligere 
- valg for ALLE 
 
Saken settes på ønskelisten. 
 
c. HiN – FS159.001 Oppretting av student/studierett/klasse  
 
159.001 Oppretting av student/studierett/klasse 
Ønsker et valg i rapporten for kun ‘nye’ – som ikke er opprettet tidligere 
 
Saken vil løses når endringer i Pinkodebrevet blir implementert slik foreslått. Ønsket avvises 
dermed. HiN bes om å bruke et filter. 
 
d. HiN – FS101.009 Søkerliste – nye tilbud  
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101.009 Søkerliste – nye tilbud 
Ønskelig med valg for opptaksrunde – eks. HOVED, 1,2,3 osv. 
 
Saken settes på ønskelisten. 
 
e. CK – FS565.001 Kandidatlister  

 
NKS (1634) gjennomfører eksamener ved 70 – 80 eksterne steder, og sender ut kandidatoversikter 
til eksamensstedene med informasjon om emnekode, emne, dato, tid, kandidatnummer, navn, 
adresse, tlf. og e-postadresse. Rapport 565 001 over kandidater inneholder ikke kolonnen med e-
postadresser, men all annen nødvendig info. I rapport 521 001 Meldinger finnes kolonnen med e-
postadresser. Dete r øsneklig å ta denne over i rapport 565 001. 
 
Settes på ønskelisten. 
 
f. HiST – Søknad samlebilde, søknadsweb, dokumentarkiv  

 
- Dersom en søker allerede har dokumenter i dokumentarkivet når ny søknad legges inn må «ube-
handlede dokumenter» automatisk settes til JA. Alternativt må søker gis muligheten til på nytt å 
velge å bruke tidligere innsendt dokumentasjon i opptaket og sette ubehandlede dokumenter til ja 
om søker velger å gjøre dette. 
- Det må være mulig å sette «ubehandlede doku-menter» til ja manuelt, for eksempel når vi mottar 
papirdokumenter og laster inn disse via FS. 
- «Ubehandlede dokumenter» er ikke til å stole på og blir ikke alltid satt til ja selv om søker laster 
opp nye dokumenter. 
- Det bør være mulig å sortere vekk irrelevante do-kumenter. 
- Det bør være mulig å kommentere enkeltdoku-menter slik at neste saksbehandler ser hva forrige 
har tenkt. Det benyttes i dag mye notater på sø-kermappe/enkeltdokumenter og denne mulighe-
ten må erstattes. 
 
Første to strekkpunkter settes på ønskelisten. 
Tre siste strekkpunkter utredes og beskrives nærmere. Følges opp av FS-sekretariatet sammen 
med andre problemstillinger knyttet til bruk av dokumentarkivet meldt inn fra institusjonene som 
for eksempel avklaring rundt periode for lagring av dokumenter. 
 
g. UiT – Inaktivering av fagpersoner  

 
Fagpersoner som legges inn i FS og bli stående som aktiv helt til man manuelt gjør fagpersonen 
inaktiv, eller kjører rutine 200.032 for en og en person. Det er en stor jobb å sørge for at listen 
over aktive fagpersoner er oppdaterte da det er vanskelig å se av FS om fagpersonen ikke lengre er 
aktiv. Det er ønskelig med 1. Nye felter i bildet fagperson Fagperson, Dato for start og dato for 
slutt, Permisjon: Dato for start og slutt og 2. Rutine for sette status aktiv til N. 
 
Saken settes ikke på ønskelisten. Saken tas tilbake til UiT for en evnt en annen begrunnelse hvis 
det skal lages en løsning. Oppdateringen bør i utgangspunktet tas i kildesystemet og ikke i FS. 
 
h. UiS - Uthenting av studieinformasjon fra FS via FS200.040. 

 
Utfordringer knyttet til personroller og overføring fra FS via uttrekk. 
 
Saken settes på ønskelisten. Saken løses i StudInfo2, ikke i 200.040. 
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14.  Ønskelisten  

 
Full gjennomgang og prioritering av saker. 
 

15.  Eventuelt  

 
Karakterutskrift og felleskode for nivå 50 (fra NTNU) 
 
Konklusjon: Vi gjeninnfører nivå 50 som felleskode. Institusjonene koder selv hva 
som skal være på nivå 50 og nivå 80. 
 
 

 
 
Neste møte:   
  
Sted:  
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 20.02.14) 

 
 

 

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 februar 2012-møtet) 

 
Institusjonene 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

I4/12 Sak 10 Fora til erfaringsutveksling: 
Det opprettes et diskusjonsforum i 
It’s Learning. Sjekke om det er 
mulig å bruke FEIDE-innlogging. 
Sakene fra Diskusjonsforum flyttes 
over. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planleggings -
gruppen v/Eli 

05.09.12: FEIDE-
innlogging er på plass, 
men ikke med 
automatisk innlogging. 
 
30.10.12: FEIDE-
innlogging er ikke på 
plass. Dette er en svært 
viktig del av 
nettkursing. HiST tar en 
ny runde med It’s 
Learning. 
 
03.09.13:Komentar fra 
PG v/Eli: De fleste 
inst. kan ta i bruk 
løsningen. Det bør tas 
en ny runde på høsten. 
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USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U4/12 Sak 9 Ønskelisten: FS-sekretariatet 
informerer kontaktpersonene om vedtak 
ifm innsending av ønsker 

FS-
sekretariatet 

Ingen diskusjons-
forum som er 
aktiv, der man 
kan stille spm.. 
Venter på at sak 
I4/12 er ferdig. 

 
 

 

 

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

 
Institusjonene 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

I3/13 Sak 11 g Eventuelt – Mailinggrupper: 
Institusjonene bes gjennomgå 
medlemsoversikten i de ulike 
mailinggruppene for å få fjernet personer 
som har sluttet eller ikke lenger skal være 
medlemmer i den enkelte gruppe. 

Alle 
institusjoner 

3.9.13: FS-
sekretariat sender 
ut beskjed til 
kontaktlisten. 

 

 
 

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

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U11/13 Sak 5b Innkomne ønsker: Ta en større 
opprydding i nedtrekksmenyer 

USIT-FS Tas som en del 
av opprydingen 
av felleskoder for 
VPD-basene. 

 

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

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U14/13 Sak 7.12. Tidspunktet for når karakter er 
gyldig 

FS-sekretariat Saken tas opp og 
konklusjonen 
fattes på neste 
møte. 

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

FS-sekretariat Saken diskuteres 
når FS og SO er 
samorganisert. 
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 Saker som skal følges opp (dette er fra oktober 2013-møtet) 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U16/13 Sak 3b RUST: 
Sjekke om det er mulig å konvertere 
gamle data. Sende ut info om dette til 
institusjonene. 

USIT  

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

USIT Til møtet i 
februar 2014. 

U18/13 Sak 14a Opprydding i lokale koder 
(VPD): 
Lage en oversikt over tabeller som må 
gjennomgås + forklaring på hva som 
må gjøres 

USIT  

U19/13 Sak 14b Rutiner for kloning og 
oppgraderinger (VPD): 
Lage forslag til rutiner som sendes til 
institusjonene på høring 

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

 

 
USIT  

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U21/13 Sak 4 Innkomne ønsker til 
karakterutskrift: Diskutere valg av logo 
med Forsvaret 

USIT  

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

USIT  

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

USIT  

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

USIT I slutten av april. 

 
 
 

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

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

1/14 Sak 1: Innspill vedr fellesgrader. FS 
snakker med UHR for å avklare hvordan 
ønsker spilles inn. 

FS  

2/14 Sak 2: Institusjonene etterlyser status for 
det nasjonale arbeidet med nytt 
arkisystem for universitetetene. 

FS  

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 
standariseres ved hjelp av FS. 

FS  

4/14 Sak 3f: opprettelse av ny nasjonal 
vitnemålsruppe i rgi av UHR. 
FS finner mandatet for gruppen og 
sender ut med referatet. 

FS  

5/14 Sak 3i: Elektroniske semesterkort. 
HIOA sender ut kravspekken til PG-
gruppen når det foreligger. 

HIOA  
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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  

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  

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


