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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
2 saker ble meldt til Eventuelt: 
- FSAT: Fiktive f.nr 
- Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene 

 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 21. januar 2016 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 17. mars, og innkomne merknader var tatt med 
i referatet.  
 
Sak 5m Innkomne ønsker – UiS-Fagperson samlebilde, fane Personrolle: UiS tar 
saken videre til ekspertgruppen for EpN. 
 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått.  
 
Referatet er godkjent.  
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i styret for FSAT 3. mars  

Skriftlig referat var sendt ut.  
 

Referatet ble tatt til orientering. 
 
b. Møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen 15. februar 

Skriftlig referat var sendt ut.  
 

Referatet ble tatt til orientering. 
 
c. Oppstartseminaret i Tromsø 

Muntlig referat ble gitt.  
 

Seminaret ble avholdt 9.-11. februar. Tilbakemeldingene viser at deltakerne var fornøyd 
med seminaret.   

 
Tatt til orientering. 
 
d. Møte i ekspertgruppen for Studentweb 6. april  

Muntlig referat ble gitt.  
 
På møtet var hovedtema innkomne ønsker, som ble gjennomgått og prioritert. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

3.  Orienteringssaker 

 
a. Status fusjoner 

Knut Løvold orienterte. I 2015 ble det gjennomført 5 fusjoner som inkluderte 15 
institusjoner. Arbeidet har gått greit, det har vært gjort en stor innsats både fra 
institusjonenes og FSATs side. Samarbeidet med USIT-Drift har gått greit. 
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I 2016-2017 vil det arbeides med følgende fusjoner: 
- Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen 
- Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og 

Fjordane 
- Høgskolen i Sørøst-Norge, fusjon av baser 
- Høyskolen Diakonova og VID. Denne fusjonen avgjøres i løpet av april 2016. 
 
Tatt til orientering. 
 
b. Status drift 

I februar var det en del ustabilitet i Studentweb. Det ble derfor avholdt et møte med 
USIT-drift for å gjennomgå logger og diskutere utvidelse av minne på serverne. 
Møtet avklarte utfordringer med minnelekkasje og det er siden ryddet opp i 
minnelekkasjen i Studentweb. 
 
Testing av nye klient-endringer. 
Det har kommet en del klientendringer og spørsmålet er om FS-kontaktene skal få 
informasjon når alle nye klientversjoner legges ut til test. Planleggingsgruppa mener 
det er viktig å få informasjon om nye klientversjoner både for testing og når versjoner 
er i drift. 
 
Planleggingsgruppa ønsker at driftsmeldinger også inneholder klokkeslett i tillegg til 
dato. 
 
NTNU opplyste at man kommer i feil versjon av FS via snarveien på skrivebord og 
på programkiosk. Eli sender inn saken via RT. 
 
FSAT skal snart avholde møte med USIT-Drift vedr. årsrapport for drift.  
 
UiB går over til å driftes av USIT-drift i løpet av juni. 
 
c. Emrex 

Ble tatt opp på FS-Kontaktforum under Nytt fra FS. 
 
d. Erasmus Without Paper 

Ble tatt opp på FS-Kontaktforum under Nytt fra FS. 
 

e. EDGRA 

Ble tatt opp på FS-Kontaktforum under Nytt fra FS. 
 

f. Vitnemålsbanken 

Ble tatt opp på FS-Kontaktforum under Nytt fra FS. 
 

g. FSAT 

Endringer i bemanning for FS-forvaltning: 
Adelheid Huuse sluttet 31. mars. 
 
Status på nyansettelser innen brukerstøtte/forvaltning: 
- Kjetil Røse Høybråten begynner 2. mai 
- Marte Holhjem begynner 18. mai 
- Myriam Massaoud begynner 1. juni 
- Christian Thorn begynner 1. august 
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I løpet av året kommer det 9 nye utviklere, 4 av disse skal jobbe med FS og 
Vitnemålsbanken. 
 
UiO stilte spørsmål om FSAT har planer om å holde nybegynnerkurs, da de får mange 
henvendelser fra andre institusjoner om å få plass på deres nybegynnerkurs. UiO har 
ikke anledning til å tilby plasser til eksterne deltakere. 
 
Det finnes et grunnkurs i FS på nettet, men innholdet er ikke oppdatert de siste 2 år.  
 
FSAT har søkt om å få endre navnet på organisasjonen til CERES. KD ønsker 
imidlertid å avvente med avgjørelsen til ferdigstillelse av arbeidet med 
strukturmeldingen og Gjedrem-rapporten. 
 
h. eID (Europeisk e-id) 

Ble tatt opp på FS-Kontaktforum. 
 
i. Studentbevisapp 

FSAT har gjennomført en anbudskonkurranse for å skrive om Studentbevisappen til å 
bruke Dataporten fra Uninett istedenfor server i skyen. Ny versjon av 
studentbevisappen tilbys for Windows phone, i tillegg til Android og Iphone som 
støttes fra før. 
Ny versjon av studentbevisappen skal være ferdig innen 1. juli 2016. 
Kostnadsmodell for Dataporten er kr 7.000,- /år  pr. institusjon + kr 4,- pr. student. 
 
FSAT sender ut et informasjonsbrev om dette til institusjonene. 

 
 

4.  FS-Kontaktforum 19.-20. april 

 
Planleggingsgruppen er fornøyd med forumet, og mener at opplegget fungerer bra.  
 
Kontaktforumet etterlyste bedre informasjon om Planleggingsgruppens rolle og 
arbeidet som gjøres i gruppen. En måte å gjøre dette på er å sende innkallingene for 
Planleggingsgruppen og ekspertgruppene til kontaktlisten.  
 
Planleggingsgruppen påpekte at mandatet, som ble vedtatt i 2009 ikke lenger stemmer 
med arbeidet som gruppen gjør nå.  
 
FSAT bør legge ut rutiner for innmelding av saker eller kommentarer til saker som er 
under behandling/diskusjon. 
 
Kontaktforumet gjennomførte gruppearbeid med brukermedvirkning som tema.  
 
Noen punkter fra gruppearbeidet ble diskutert kort på møte i Planleggingsgruppen: 
- Det ble foreslått en overordnet gruppe som ser på prioriteringer av 

utviklingsønsker. 
- Medlemskap i Planleggingsgruppen må gjennomgås. NTNU og HSN mener at det 

er naturlig at de store institusjonene er representert. 
- God informasjon og dialog mot institusjonene er viktig. 
- Ved lansering av nye versjoner, kan en gi en nettbasert presentasjon. 
- Rutiner vedr. ønskelista må gjennomgås, og informasjon rundt arbeidet med 

innsendte ønsker må forbedres. 
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- Mindre nyhetssaker bør også legges ut. FSAT må bli bedre til å plukke ut saker som 
kan legges ut under Aktuelt. 

 
Konklusjon: Innspill fra gruppearbeidet samles til et notat og sendes til kontaktlisten. 
Det første som bør sees på er mandatet til Planleggingsgruppen. 
 

  
5.  Innkomne ønsker  

 
a. HiOA – FS002.001 Innlasting av felleskoder 

Ønske om en fullstendig oversikt under fanen Endringsoversikt i rutine FS002.001 
Innlasting av felleskoder, med utplukk «Andre koder». 

 
Konklusjon: Kodegruppa vil komme med en anbefaling med hvilke tabeller som skal 
ha felleskoder. Knut kontakter Gro Christensen ved HiOA for å jobbe videre med 
saken. 

 
b. HiOA – FS555.002 Godkjenningsliste, obligatoriske aktiviteter for 

vurderingsmeldinger 

Ønsker at fagperson som er koblet til en undervisningsaktivitet vises i rapporten i tillegg 
til ansvarlig fagperson for emnet (Emne samlebilde, fane Personrolle). 
Alternativt at man endrer navn på FS474.006 Sensurliste praksis, slik at den også kan 
brukes til emner uten praksis. 

 
Settes på ønskelisten. 
 
c. NTNU – Rettighetsrolle FS_DS 

Ønsker at tabellen STUDIERETNING_DS knyttes til rollen FS_DS for lettere å 
kunne håndtere tildeling av rettigheter for oppdatering av tekster til vitnemål/DS. 

 
Konklusjon: FSAT sjekker om dette er feil. Ikke til ønskelisten. 
 
d. UiT – Obligatorisk valg av eksamenssted i Studentweb 

Ønsker at der studenter har mulighet til å velge eksamenssted i Studentweb, skal det 
være påkrevd å gjøre et valg. Alternativt opprette et modulvalg hvor den enkelte 
institusjon avgjør selv om valget skal være påkrevd. 
Det skal hindres å kunne avholde en eksamen på ulike datoer eller ulike klokkeslett. 
 
UiA løser dette ved å opprette en ny versjon og legger inn ekvivalens. Det er ikke en 
optimal løsning, men den fungerer. 
 
I FS løses dette ved at det knyttes ulike vurderingskombinasjoner til et emne, og disse 
knyttes til et eksamenssted. 

 
Konklusjon: Saken må sees i sammenheng med innføring av campus. Diskuteres 
videre i ekspertgruppen for Vurdering. Settes inntil videre på ønskelista. 
 
e. UiT – Undertegnelsessted knyttet til undertegner 

I forbindelse med signering av dokumenter, ønsker UiT å kunne knytte saksbehandler 
til en campus. 

 
Konklusjon: Planleggingsgruppen mener at det signeres på vegne av institusjonen, og 
da er stedsnavnet for campus uinteressant. 
Ønsket diskuteres videre på juni-møtet. 
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f. UiT – Ugyldiggjøring av kvalifikasjon 

I tilfeller der kandidater klager på et bestått resultat i en bachelorgrad, og der resultatet 
endres til stryk etter klagesensur, er kvalifikasjonen ugyldig. Men i mellomtiden er det 
laget vitnemål og kvalifikasjon er rapportert til DBH. 
Det er derfor nødvendig med funksjonalitet i FS hvor det er mulig å sette en 
kvalifikasjon til ugyldig. 
Hva må til for at dette skal bli riktig både i DBH og i FS? 
 
UiA foreslo en tilsvarende løsning som for registerkort, mens UiO foreslo at man 
sletter hele kvalifikasjonen og informerer DBH. 

 
Settes på ønskelisten. 
 
g. FSAT – Filtrering på utdanningsland 

Ønsker et felt for «Land vdg opplæring» i Søknad samlebilde, Historikk slik som i 
Søknad samlebilde NOM. Historikken brukes til å hente ut karakterstatistikk ifm 
produksjon av omregningstabeller. 

 
Settes på ønskelisten. 
 
h. UiS – FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll 

Ved opprettelse av kvalifikasjoner er det behov for å fange opp studenter som skal få 
beholde studieretten selv om de oppnår kvalifikasjon. Informasjonen kan vises under 
Merknad i FS655.001. 

 
Settes på ønskelisten. 
 
i. NTNU – Konverteringsregel kvalifikasjonsprotokoll 

Dette er en oppfølgingssak fra møte i Planleggingsgruppen i januar (sak 8). Hvordan 
kan fusjonsinstitusjonene rydde i kvalifikasjonsprotokollen samtidig som man ivaretar 
informasjon i forbindelse med oppnåelse av kvalifikasjon. Protokollen må bevares mest 
mulig intakt for å ta vare på historiske data og for å kunne gjenskape et vitnemål ved 
behov for ny utskrift. 
 
NTNU foreslår at resultat som finnes i kvalifikasjonsprotokoll registrert som «Eksternt 
resultat», kopieres til «Andre resultat» med passende informasjon slik at Person 
eksternstudium kan slettes. I merknadsfeltet bør det opplyses om endringer som er 
foretatt. 

 
Konklusjon: Gjøres i henhold til forslag fra NTNU. Ikke til ønskelisten, men FSAT 
registrerer denne direkte som sak i JIRA. 
 
j. NTNU – Planleggingsmerke emnekombinasjon 

I forbindelse med gjenbruk av emnekombinasjoner, er det behov for å begrense 
sammenhenger en emnekombinasjon planlegges i. 
Foreslår et planleggingsmerke primært i emne_i_emnekombinasjon.  

 
Settes på ønskelisten. 
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6.  Emnekombinasjon samlebilde  

 
Ekspertgruppen for Undervisningsgruppen har videresendt denne saken til 
Planleggingsgruppen. Saken gjelder visning av emner som går over flere terminer. 
 
Konklusjon: Det er nødvendig å få avklart hvordan visningen skal fremstå. UiT 
diskuterer saken på nytt internt. Deretter tas denne på nytt på juni-møtet. 

 
 

7.  Omskriving av BAS  

 
Notat fra FSAT var sendt ut. FSAT ønsker å skrive om den eksisterende BAS-tjenesten 
ved å utvide eksisterende tjeneste til å omfatte bedre spørringer. FSAT ønsker i den 
forbindelse opprette en arbeidsgruppe bestående av teknisk personale som har 
kjennskap til klienten som brukes ved egen institusjon samt har kjennskap til hvordan 
den samspiller med eget BAS. I tillegg ønskes det å få med folk som kan FS. 
 
FSAT sender ut mail til kontaktlisten og ber om forslag til deltakere.  
 

 
8.  Merking av geografisk sted  

 
Oppfølgingssak fra møte i Planleggingsgruppen i januar (sak 5r). 
 
Det er behov for campusmerking på følgende i FS: 
- Emner 
- Studieprogram 
- Sted 
- Opptaksstudieprogram 

 
HSN: Det er viktig å enes om bruken av campusmerking. Hvilken campus skal for 
eksempel nettstudenter rapporteres på? 
Her mente Planleggingsgruppen at nettstudenter hører til campus som har ansvaret for 
studiepprogrammet. 
 
Konklusjon: FSAT sjekker med NSD om deres definisjon på campus. 
Planleggingsgruppen legger ut saken i Diskusjonsforum.  
Saken diskuteres på nytt på juni-møtet. 
 
 

9.  Registrering av UNIS-emner  

 
Oppfølgingssak fra møte i Planleggingsgruppen i januar (sak 10), der registrering av 
UNIS-emner ble tatt opp, siden UNIS ikke har rett til å utstede 
karakterutskrifter/vitnemål.  
 
Det viser seg at dette også gjelder forskerskoler.  
 
Planleggingsgruppen er enig i at heller ikke forskerskoler har rett til å utstede 
karakterutskrifter/vitnemål. 
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10.  Møteplan høsten 2016  

 
Følgende møteplan ble vedtatt: 
- 6.-7. september, sted Stavanger 
- 22.-23. november, sted FSAT, Oslo 
 
 

11.  Eventuelt  

 
a. FSAT – Resultatutveksling for personer med FS-genererte fnr 

Det var ikke lagt inn sperre mot resultatutveksling for personer med FS-genererte 
fødselsnummer. Det innebærer at det kan ha kommet resultater i overføringen som 
tilhører andre personer enn personen som bestillingen gjelder for. Dette skyldes at 
FS-genererte fnr ikke er unike, og kan derfor ha vært brukt ved flere institusjoner.  
 
Det er nå lagt inn sperre mot dette og FSAT har ryddet i dataene for de få studentene 
dette gjelder. 
 
b. HiVo – Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene 

Det ble etterspurt informasjon om håndtering av forkurs i matematikk for opptak til 
lærerutdanningene.  

FSAT svarte at SO vil administrere selve påmeldingen til forkurset i matematikk, som 
skal tilbys søkere som ikke tilfredsstiller årets krav om 4 i matematikk, men som 
tilfredsstiller fjorårets krav om karakter 3. Det jobbes med å lage en midlertidig 
teknisk løsning for denne påmeldingen. 

Konklusjon: Det bør lages en nyhetssak på FS-websider med status om sakene vedr. 
grunnskoleutdanning, forkurs lærerutdanning, deleksamen og resultatutveksling. 

 
 
Neste møte:  20.-21. juni, lunsj-til-lunsj-møte  
  

Sted: UIT Norges arktiske universitet, Tromsø 
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 02.05.2016) 

 
 

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

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

U17/13 Sak 12 Resultatutveksling, 
håndtering/lagring av studieplaner i FS: 
Hvordan lagre emneinfo over tid? Lage 
et forslag til løsning 

FSAT 
v/Knut  

Hvilken info er 
interessant å utveksle? 
 
Saken sendes til 
godkjenningsgruppa 
for videre vurdering. 
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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) 

FSAT 
v/Knut  

Opprydding i 
nedtrekks-menyer tas 
som en del av 
oppryddingen av 
felleskoder for VPD-
basene. 
I arbeid.  
 
Arbeidet er forsinket 
pga fusjoner. 
Fusjonene har vist et 
behov for 
gjennomgang av 
felles kodeverk. Knut 
Løvold skal lage en 
oversikt over 
tabellene i løpet av 
det pågående 
fusjonsarbeidet.  
Gruppen bør ha en 
nettside med oversikt 
over hva den jobber 
med. 
 
26.01.16: Knut har 
laget en oversikt med 
alle felleskoder og 
sendt til 
rapporterings-gruppa. 
Forslag til hvilke 
koder som skal være 
felles i VPD-basene. 
Lokale koder skal 
ikke legges inn.  
 
21.04: Kodegruppa 
kommer med 
forslag hvilke 
felleskoder skal 
være i tabellene i 
VPD. Endringer 
gjøres av FSAT. 
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Saker som skal følges opp (fra oktober 2014-møtet) 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

31/14 Sak 5 Aktivere ekspertgruppen for lokal 
Søknadsweb/opptak 
 
Ny sammensetning av eksisterende 
gruppe. 

Planleggings-
gruppen og 
FS-sekretariat 

FSAT skal ta en 
gjennomgang av 
alle 
ekspertgrupper 
og utvalg. 
 
Tas på Kontakt-
forum 2016 
 
21.04: Kommer 
tilbake til saken 
ifm helhetlig 
gjennomgang 
av 
brukermedvirk
ning. 

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra februar 2015-møtet) 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

2/15 Sak 3b Testpersoner i demobasen: Be om 
studentnr som kan benyttes som 
testperson 

FSAT v/Geir  Mangler 
testpersoner fra 7 
institusjoner.  
FSAT lager et 
script 
 
Utviklingen av 
scriptet har vært 
vanskeligere enn 
først antatt. 
Avventer 
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12/15 Sak 12j Digital postkasse: Lage en plan for 
hvordan systemene utviklet av FSAT, skal 
ta i bruk nasjonale tjenester 

FSAT 
v/Kathy 

Hva ønsker 
institusjonene?  
Institusjonene er 
pålagt å lage en 
plan. Kontakt- 
og reservasjons-
registeret må 
opprettes først. 
Kathy kontakter 
Difi.  
 
21.04: Det er 
mulig å 
abonnere på 
ekstern 
printtjeneste 
hos Posten. 
Ikke ta i bruk 
nå? Lagres i 
dok.arkivet at 
sending er 
vellykket. 
Anbefale å 
bruke Postens 
printtjeneste. 
FSAT 
undersøker litt 
nærmere, og 
sender ut info 
til 
institusjonene. 

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra april 2015-møtet) 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

18/15 Sak 7 F1 og hjelpesider: Fjerne 
personopplysninger i FS-dokumentasjon 
slik at det ikke er nødvendig med 
innlogging 

FS-støtte I arbeid.  
Nesten ferdig. 
 
21.04: Ferdig 

20/15 Sak 9 Webservice og nedetid: Kontakte 
USIT-drift for å teste bruk av Dataguard. 
Diskutere med USIT-drift om lesetilgang 
for Web Services under oppgradering. 

UiO og FSAT I arbeid 
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Saker som skal følges opp (fra juni 2015-møtet) 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

22/15 Sak 12b Joint degree: Kontakte leder for 
gruppen for ny vitnemålsmal for en 
løsning for vitnemål for Joint degree. 

UiT v/Espen 
Kristensen og 
UiB 
v/Øystein 
Ørnegård 

Vanskelig å få til 
noe når rutinene 
er ulike. 
Diskutert under 
sak 4.juni 2015. 
Bør det opprettes 
en ny gruppe for 
dette i UHR? 
Øystein legger ut 
på Diskusjons-
forum 
 
Viktigst å få løst 
PhD og Joint 
Degree. Foreslår 
å danne en 
ekspertgruppe 
for vitnemål i regi 
av FS. Spesielle 
saker 
videresendes til 
UHR. Skal 
gruppen ha en 
tidsbegrenset 
eller varig rolle? 
 
21.04: Ferdig, 
men ikke lagt 
ut. Krever 
database-
endring og da 
må basene tas 
ned. Nedetid 
på våren ønskes 
ikke. Vente 
med dette til 
oktober. 
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30/15 Sak 10 Rutiner for behandling av 
studenter med behov for konfidensialitet: 
Lage en overordnet sjekkliste over hva 
som bør gjøres for de aktuelle studentene 

FSAT og UiO Etter Best 
practice-
prinsippet.  
Lena legger ut 
info på 
Diskusjons-
forum 
 
Er også tema i 
Kontaktforum 
april 2016.  
 
26.01.16: 
KRIPOS deltar 
under dette 
punktet. 
 
21.04: I FS har 
man semester-
adresse. Når 
man vasker mot 
Folkeregisteret, 
så står det 
«sperret 
adresse». 
Adressefelt 
lages nå som 
egen tabell. 
Dermed kan 
man ikke se 
adresseinfo, 
bare blanke felt 
for 
hjemstedsadres
se. Ikke vise 
bilde i 
Fagpersonweb. 
Institusjonene 
må lage interne 
kontrollrutiner 
for sine ansatte. 
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31/15 Sak 11 FS-integrasjon mot 
Alumnisystemer: Sjekke med Uninett ang. 
tidsaspekt for en kobling mot ID-porten. 

UiT Dataporten 
(Uninett) vil 
settes i 
produksjon fra 1. 
mar. ID-porten 
in 
FS har lagt til 
rette for at 
alumni-
informasjon kan 
hentes ut via 
Dataporten. 
 
26.01.16: UiT 
informerte at et 
svensk firma 
(MIRA) er i 
dialog med 
Uninett om 
saken. 
 
21.04: Hva er 
fremdriftsplane
n for dette? 
UiT sender ut 
datauttrekk 
med eksempler. 

 
 
 
Saker som skal følges opp (fra september 2015-møtet) 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

44/15 Sak 13 Import av sensur: Kontakte 
Riksarkivaren for å avklare ev. arkivering 
av sensurlister 

FSAT 
v/Katny 

26.01.16: 
Riksarkivaren sier 
at sensurlister 
ikke er 
arkivverdige. De 
skal kun lagres 
frem til 
klagefristen er 
ute. 
 
Riksrevisjonen 
derimot sier at 
dette er en del av 
regnskapet, og 
kan be om 
sensurlister flere 
år bakover. 
FSAT kontakter 
Riksrevisjonen 
for avklaring. 
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45/15 Sak 14 b Lånekassen og forkursstudenter: 
Kontakte Lånekassen for å få innført 
kode FK. 
Informere kontaktlisten. 

FSAT v/Ole 
Martin 

Se referat sak 12 
fra nov2015:  
Saken trenger 
ytterligere 
utredning. 
LK estimerer 
innføring før 
høsten 2016. 
 
21.04: FSAT må 
kontakte 
Nasjonalt råd 
for teknologisk 
utdanning 
(NRT), se sak 
12 fra 
november-2015 

 
 
 
Saker som skal følges opp (fra november 2015-møtet) 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

50/15 Sak 11 EmWeb: Planleggingsgruppen 
ber FSAT ha et innledende møte med 
EmWeb for å avklare hvordan dataflyten 
kan være. Videre prosess kan avvente. 

FSAT 26.01.16: Må 
utsettes inntil 
videre pga 
ressursmangel. 

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra januar 2016-møtet) 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

1/16 Sak 1 Ref. november-møtet, Forkurs 
ingeniører 

UHR har nedsatt et råd ang. dette. . 
Planleggingsgruppen ønsker også å få 
nærmere informasjon om NRT. FSAT 
kontakter UHR og følger opp saken. 

FSAT v/Ole 
Martin 

 

4/16  Sak 5j Innkomne ønsker: Kontroll av 
gyldig lisens/politiattest. Saken må 
utredes nærmere 

UiS v/Tor  
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Saker som skal følges opp (fra april 2016-møtet) 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

6/16 Sak 4 FS-Kontaktforum: 
Innspill fra gruppearbeidet samles til et 
notat og sendes til kontaktlisten. 

FSAT   

7/16  Sak 4 FS-Kontaktforum: 
Oppdatere mandatet til 
Planleggingsgruppen 

FSAT og 
Planleggings-
gruppen 

 

8/16 Sak 5a Innkomne ønsker: FS002.001 
Innlasting av felleskoder 

FSAT 
v/Knut 

Knut kontakter 
Gro, HiOA for å 
ferdigstille 
jobben 

12/16 Sak 11b Lærerutdanninger: Legge ut 
nyhetssaker vedr. status på  
- Grunnskolelærerutdanning 
- Forkurs lærerutdanning 
- Deleksamen 
- Resultatutveksling 

FSAT  

13/16 Sak 6 Emnekombinasjon samlebilde, 
visning av emner som går over flere 
terminer: Det må avklares hvordan 
visningen skal fremstå. 

UiT  

 
 


