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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.  1 sak ble meldt til Eventuelt. 
 

 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 2. april 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 25.4. Planleggingsgruppen hadde ingen 
ytterligere merknader til referatet. 
 
Referatet er godkjent.  
 
 

2.  Referatsaker 

  

Referatene fra møte i styret for FS 19.5. og fra møte i ekspertgruppen for 
Undervisningsmodulen 7.5. var sendt ut. Disse var til informasjon og ble ikke 
gjennomgått på møtet. 

 
Kommentarer til referat fra møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen: 
Sak 6 Eventuelt: USIT ønsker kontakt med brukere av TimeEdit i forbindelse med 
utvikling av ny integrasjon. HiST ønsker å bli kontaktet. 

 
 

3.  Program FS-Kontaktforum høsten 2014 

 
Forslag til program var sendt til Planleggingsgruppen.  

 
Dag 1: Planleggingsgruppen går inn for det foreslåtte programmet 
 
Dag 2: Punktet om rutinebeskrivelser må forberedes godt. NTNU foreslår at dette 
sees i sammenheng med ny funksjonalitet i FS og webapplikasjoner.  
 
FS-sekretariatet er avhengig av innspill fra gruppen for å kunne arbeide med dette på 
en best mulig måte. Videre dialog tas pr. e-post. 

 
 

4.  FS-Brukerforum våren 2015 

 
Det er tidligere foreslått å holde et felles seminar med SO. Det viser seg imidlertid at 
vårsemesteret er ikke så godt egnet tidspunkt for SO. De har derfor foreslått 10.-12. 
februar, noe som kommer for tidlig for FS. 
 
Alternativene er da enten et Brukerforum i april kun med FS-tema eller på høsten for 
å kunne holde et felles seminar. 

 
Planleggingsgruppen gikk inn for å holde et ordinært FS-Brukerforum våren 2015, og 
heller arbeide for et felles forum høsten 2016. 
 

5.  Møteplan høsten 2014 

 
Følgende møteplan ble vedtatt: 
 

- Tirsdag 2. og onsdag 3. september i Tromsø 
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- Torsdag 30. oktober kl 9-11.30 i Trondheim, i forbindelse med FS-
Kontaktforum 

- Tirsdag 16. desember kl 10-12 via Adobe Connect, eventuelt heldagsmøte i 
Oslo  

 
 

6.  Innkomne ønsker  

 
a. UiS – Ønske om nytt emnebilde 

I forhold til registrering av vektingsreduksjoner, emnekjeder (ekvivalens, 
karakterfordeling, 3-gangersregel), forkunnskapskrav, emnesperre, fordypning, 
anbefalte forkunnskaper m.m., så registreres disse i dag i mange forskjellige bilder. 
Dette gjør det vanskelig (nesten umulig) å ha full oversikt over at en får registrert 
denne informasjonen som er nødvendig på emnene. 
 
For å registrere disse opplysningene, foreslår UiS et bilde tilsvarende det nye 
utdanningsplanbildet (med et arbeidsområde i midten og involverte bilder på hver 
side). 
 
Krever detaljert spesifikasjon. Diskuteres videre i EpN-gruppen. 

 
b. HiOA – Rutinen FS250.001 Inndragning av studierett 

Ulik starttidspunkt for studier medfører ulik frist for betaling og semesterregistrering. 
I rutine FS250.001 <navn> kan man gjøre utplukk på studieprogram eller sted. 
 
UiA ønsker et parameter hvor man kan angi dato for siste frist for betaling, eller en 
filtreringsfunksjon for å filtrere ut bestemte studieprogram.  
 
Konklusjon: Betalingsfrist på faktura. Settes på ønskelisten. 
 
c. Høringssaker 

- Karaktersnitt for utdanningsplan i Student samlebilde 
Snittkarakter for studenten vises i Student samlebilde og i rapporten FS201.006 
Studentopplysninger – utdanningsplan. En kan velge om ikke-beståtte resultater 
skal inngå i snitt. Når disse skal inngå i snitt, tas også emner uten noe resultat 
med (vurderingsmeldte og emner uten meldinger). 
UiB foreslår at default visning endres til ordinær snitt, men at man beholder 
mulighet til å velge å se snittet på andre måter. 
 
Det ble vedtatt at snittvisning skjules, og dersom noen protesterer på løsningen, 
tas det en ny høringsrunde på saken. Endringen kommer i FS7.5.03. 
 

- Nye roller for emne/studieprogram 
Etter innføring av ny EpN er det kommet ønske om endring i rollene for 
studieelementer, slik at en kan fjerne rettigheter i FS for oppdatering av emne, 
men beholde rettigheter på studieprogram. 
 
USIT foreslår at det innføres 1 sett roller for emner og at emnerelaterte tabeller 
fjernes fra eksisterende FS_STUDIE-roller.  Planleggingsgruppen støtter 
forslaget. 
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d. HiMolde – FS568.001 Resultatliste vurdering 

Ønsker at det i rapporten FS568.001 Resultatliste vurdering vises at kontrollmodus er 
benyttet. Dette for å slippe en ekstra kontroll og to signaturer på at resultatene er 
kontrollert mot sensurlistene fra faglærer. 

 
Knappen «Sett ferdigbehandlet» i bildet Sensurregistrering gjør at det er tilstrekkelig å 
registrere resultater bare en gang.  
Om dette valget skal være aktivt er et modulvalg. Dersom man velger å ikke ha denne 
aktiv, må alle resultater registreres i 2 omganger; først vanlig registrering, deretter 
registrering i kontrollmodus. 
 
Ønsket avvises, og ovennevnte informasjon sendes til Høgskolen i Molde. 

 
 

7.  Eventuelt  

 
a. NTNU -  Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert 

Ny beregning av oppnådd dato, ut fra dato for siste protokollføring, i rutinen 
FS651.002, skaper problemer for NTNU inntil de kommer i gang med nye rutinen til 
høsten. 
 
NTNU ber derfor om en midlertidig løsning for å kunne benytte den gamle 
beregningsmåten inntil videre.  
 
Planleggingsgruppen støtter ønsket. Det innføres et nytt valg i eksisterende rutine. 
Alternativene i rutinen markeres tydelig, slik at det fremgår at den ene beregningen er 
i henhold til UHR-malen. 
Endringer kommer i klientoppgraderingen som legges ut i FS7.5.03. 
 
Lena informerte om at UiO har laget en FS-veiledning for å produsere vitnemål og 
DS med den nye løsningen: 
http://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/veiledninger/kvalifikasjon/produksjon.html 
 
 

 
 
Neste møte:  Tirsdag 2. og onsdag 3. september 2014 
  
Sted: Tromsø 

 
  

 
 
 

 

  

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/veiledninger/kvalifikasjon/produksjon.html
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/veiledninger/kvalifikasjon/produksjon.html
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 28.08.14) 

 
Saker som skal følges opp (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 (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 (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 
Hvilken info er 
interessant å 
utveksle? 

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. 
Arbeidet er ikke 
startert pr. 1.9.14 
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Saker som skal følges opp (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 
Brev sendt ut. 
Egen webside 
under 
dokumentasjon/r
utiner/felles mal 
for vitnemål 

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 
Saken kan fjernes 

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

USIT 
v/Thomas 
Solvin og Geir 
Vangen 

Fjernes høsten 
2015.  
Saken kan fjernes 

 
 
 

Saker som skal følges opp (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 
Saken kan fjernes 

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. 
Geir har fått svar 
fra DBH 
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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 Avtalt møte med 
Lånekassen 
9.9.14 

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 
Status v/Agnethe 
på møte i 
september 

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

Saker som skal følges opp (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 Gjort. Saken kan 
fjernes. 

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 Gjort. Saken kan 
fjernes. 

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

UiO Saken kan 
fjernes. 

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

FS Saken kan 
fjernes. 

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 Tas på møtet 
med Lånekassen 
9.9.14 

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 
 
Saken kan 
fjernes. 
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Saker som skal følges opp (fra juni 2014-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

15/14 Sak 2b Referatsaker 
HiST ønsker å bli kontaktet vedr. 
utvikling av ny integrasjon for TimeEdit 

FS v/Thomas 
Solvin 

Gjort. Saken kan 
fjernes. 

16/14 Sak 3 FS-Kontaktforum: Videre arbeid 
med program vedrørende 
rutinebeskrivelser tas pr. mail 

FS-
sekretariatet 

I arbeid 

17/14 Sak 4 FS-Brukerforum 2015: Arrangeres i 
april i Oslo 

FS-
sekretariatet 

14.-15. april 2015 
Royal Christiania 
Hotel, Oslo 
Reservert 250 
plasser. Saken 
kan fjernes. 

 


