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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
4 saker ble meldt til Eventuelt: 
- NTNU: Vitnemål og funksjonalitet i forhold til klagesaker 
- UiA: SO Masteropptak 
- UiA: Webservice 
- UiB: Hjelpetekster 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 23.03.2017 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 3. mai. Planleggingsgruppen hadde ingen 
ytterligere merknader til referatet. 
 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått.  
Referatet er godkjent.  
 
Merknad til innkalling: Det er uheldig å få saksdokumenter tilsendt senere enn ca. 14 
dager, spesielt siden fusjonsinstitusjoner nå har en mer tidskrevende prosess for 
gjennomgang av saker i forkant av møtet.  
 
Tas til etterretning. 
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i ekspertgruppen for Digital vurdering 30.03. 

Skriftlig referat var sendt ut.  
Gruppen gjennomgikk saker fra sine 3 interne arbeidsgrupper som ser på hhv 
begrunnelse og klage, tilbakeskriving av sensur og arkivering. 

 
Tatt til orientering. 
 
b. Møte i ekspertgruppen for Digital vurdering 10.05. 

Skriftlig referat var sendt ut.  
Gruppen fortsatte med saker fra møtet i mars. 
På neste møte (15. juni) skal institusjonene se på oppgaveinnlevering til bibliotekene. 

 
Tatt til orientering. 
 
c. Møte i ekspertgruppen for Studentweb 20.04.  

Skriftlig referat var sendt ut. 
 

Tema på møtet var: 
- Håndtering av praksisemner i Studentweb 
- Inndragning av studierett og tilgang til emner 
- ID-porten og taushetserklæring i Studentweb 
- Studentbilder i Studentweb 
- Mulige løsninger for betaling av semesteravgift via Studentweb 
- RUST og oppmelding til undervisning 
- Ønskelisten ble gjennomgått 

 
Neste møte avholdes 19. oktober. 
 
Tatt til orientering. 
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d. Møte om integrasjon av Public 360 i FS 28.04.  

Skriftlig referat var sendt ut. 
 

Konsekvenser og mangler ved integrasjon ble diskutert. Nye utviklingspunkter og 
videre arbeid med integrasjon ble bestemt.  
Neste møte avholdes 22. juni. 
 
Tatt til orientering. 
 
e. Møte om behovsutredning for systemstøtte for utdanningsledelse 04.05.  

Muntlig referat ble gitt. Gruppens mandat var kartlegging av behov for systemstøtte og 
verktøy for ledelsen i utdanningssektoren. Arbeidet er nå avsluttet og det vil komme en 
rapport fra gruppen.  
 
Tatt til orientering. 

 
f. Møte i ekspertgruppen for STAR 08.03.  

Muntlig referat ble gitt.   
 
Ceres har laget forslag til rapporter på FS-siten, og disse ble gjennomgått. 
Definisjoner for rapporter vil bli utarbeidet i samarbeid med UiO og UiA.  
 
Det er stort behov for ulike typer rapporter. 
 
Tatt til orientering. 
 
g. Møte i ekspertgruppen for STAR 30.05.  

Muntlig referat ble gitt.  
 
CERES har nå begynt å lage rapporter og datakilder med FS-basene som kilde. Dette 
vil være operative rapporter hvor live data er essensielt. Dette vil forhåpentlig 
redusere behovet for at institusjonene må lage egen sql-uttrekk fra FS-basen men 
heller basere seg på ferdig rapporter også for operative rapporter.  
 
Opptaksdata: STAR-gruppen har begynt å se på rapporter over opptaksdata. 
 
Rapport for studieprogramledere: STAR-gruppen jobber med å lage en egen rapport 
beregnet på studieprogramledere. Rapporten skal samle all relevant informasjon om 
et studieprogram, som vil være av interesse for en studieprogramleder.      
 
Tatt til orientering. 
 
 

3.  Orienteringssaker 

 
a. Status CERES 

Ole Martin orienterte. 
Torsdag 15. juni vil Kunnskapsdepartementet offentliggjøre sin beslutning vedrørende 
organisering av forvaltnings- og tjenesteapparatet i kunnskapssektoren. 
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen holder pressekonferanse denne dagen 
kl 11.15.  
 



FS-17-036  Side 5 
Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 13.-14. juni 2017 

Fagskolemeldingen er godkjent av Stortinget, og CERES har fått i oppdrag å 
gjennomføre samordna fagskoleopptak. Det vil bli laget en egen webklient for 
saksbehandling for opptak. 
 
CERES vil utvikle et opptakssystem som kan benyttes til flere typer opptak, bl.a. 
masteropptak. 
 
Se også Eventuelt-sak 18c vedr. masteropptak. 

 
b. EMREX og Erasmus Without paper 

Geir orienterte.  
 
EMREX 
For å kunne videreutvikle/forbedre EMREX, er det behov for at flere institusjoner 
tar i bruk dette. Hva må til i den forbindelse? Forslag om at dette tas inn i en ny 
ekspertgruppe for studentutveksling. 
Danmark er nå klare for datautveksling og pilot-testing er startet. 
EMREX-prosjektet går ut 2017. Det er søkt om midler for et nytt 2-års-prosjekt for 
utvidelse av nettverket. Her er Spania og Kroatia med som fullverdige medlemmer. I 
tillegg er det med assosierte medlemmer fra Tyskland, Storbritannia, USA, Australia 
og Kina.EU har kommet med et oppdatert policy-dokument for høyere utdanning. 
CERES har ansvaret for teknisk videreutvikling og support i dette prosjektet.  
 
Erasmus Without Paper (EWP) 
Prosjektet er nå inne i en fase med utvikling av testsystemer for å demonstrere 
hvordan EWP-nettverket skal fungere. For FS lages det nå grensesnitt mot EWP, og 
en tester nettverket med data fra UiO. 
Også for EWP er det søkt om midler for et nytt 2-års-prosjekt for produksjonssetting 
av nettverket. 
 
I dette nevnes tre prosjekter som det skal bygges videre på i forbindelse med 
digitalisering for studentmobilitet. EMREX og EWP er to av disse. 

 
c. Status drift 

Ole Martin orienterte. 
Det har vært avholdt møte med UiO ang. mulig flytting av drift til CERES.  
FS klientversjon 8.03 ligger i produksjonsdatabasene. 
 
CERES har startet et prosjekt for å konvertere alle FS-basene til UTF8 slik at vi kan 
representere alle tegn. I henhold til forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning 
er dette et pålegg. I første omgang begynner vi med UiO. De andre databasene 
konverteres i demo i september/oktober og i produksjon i oktober/november. Det 
vil gå ut et eget informasjonsbrev om konverteringen.  
 
CERES skal ha et møte med drift 21.06 for å diskutere løsninger for tilgjengelige FS-
data når databasene er nede for oppgradering.  
 
CERES jobber med drift for å forsøke å løse ulike former for applikasjonskrasj. Det 
er derfor viktig at feilmeldinger rapporteres til CERES. 
 
NTNU har foreslått at det opprettes et forum i CERES-sammenheng som ser på IT-
relaterte problemer. 
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d. Status fusjoner 

Det jobbes nå med fusjonering av baser for HINN, VID og HK. 
 
e. Vitnemålsportalen 

Geir orienterte. Fase 1 er nesten ferdig og det er ikke bevilget mer penger til portalen. 
Det jobbes nå med logging, overvåking og feilretting. Fremover vil det kun foretas 
feilrettinger.  
De første firmaene har nå koblet seg opp mot vitnemålsportalen.  
 
Kunnskapsdepartementet vil foreta en offisiell lansering av portalen i løpet av 
sommeren. 
 
f. Diskusjonsforum på Agora 

Ole Martin orienterte.  
Agora vil bli brukt til diskusjonsforum i en testperiode. Deretter evalueres dette. 
 
g. eID  

Geir orienterte. I 2018 innføres EIDAS, som er lovverket for digital identitet og 
signatur. Som del av dette innføres elektronisk identitet som skal kunne benyttes på 
tvers av landegrensene i Europa. I Norge er det idPorten som danner norsk eID. Difi 
har utviklet koblingen mot det europeiske nettverket, men dette er ikke satt i 
produksjon enda. 
Connecting Europe Facility (CEF) har lyst ut en konkurranse om midler for 
iverksetting av eID. 
CERES er med på to søknader for denne utlysningen. Den ene er norsk, der Difi er er 
koordinator og sammen med CERES er Brønnøysundregistrene og Skattedirektoratet 
(for Folkeregisteret) med. For CERES er oppgavene å implementere eID i SO 
søkerportal, Søknadsweb og Studentweb.  Den andre er et prosjekt med ATOS i 
Spania, og i tillegg til CERES har prosjektsøknaden også en gresk partner. I dette 
prosjektet skal det settes opp datautveksling mellom de involverte landene for å teste ut 
sektorspesifikk datautveksling innenfor eID-samarbeidet. 
 
h. Studentbevis 

Geir orienterte. CERES har mottatt henvendelser fra fylkeskommuner og andre typer 
institusjoner som ikke er FS-brukere, om å kunne ta i bruk Studentbevisappen. For å 
forenkle identifisering av gyldig semesterbevis, er det ønskelig at brukerne har færrest 
mulig apper å forholde seg til. Ceres vil derfor vurdere å tilby Studentbevisappen blant 
annet til videregående skoler. 
 
i. NordForum 20.-21.09. 

Geir orienterte. Høstens seminar er for ledere av studieadministrative ledere og ledere 
for IT-avdelinger. Tema vil være nye, kommende reguleringer av personvern og digitale 
identiteter og fremtidig arbeid med disse. Invitasjon sendes ut i nærmeste fremtid. 
 
j. Gruppe for opptakssystemer 

Ole Martin orienterte.  
Ekspertgruppen er nå opprettet, og mandatet går ut på å se på alle typer opptakssaker. 
Knut Løvold vil lede gruppen. Første møte avholdes til høsten. 
 
k. UTF-8 

Ole Martin orienterte. 
CERES har startet et prosjekt for å konvertere alle FS-basene til UTF8 slik at vi kan 
representere alle tegn. I henhold til forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning 
er dette et pålegg. I første omgang begynner vi med UiO. De andre databasene 
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konverteres i demo i september/oktober og i produksjon i oktober/november. Det 
vil gå ut et eget informasjonsbrev om konverteringen.  
 
l. Sikker digital post 

Geir orienterte. Det er innført rutiner i FS for å sende brev (pdf) til digital postkasse. 
Løsningen er satt i produksjon og de første institusjonene har tatt denne i bruk. 
 
 

4.  Innkomne ønsker 

 
a. NORD – Rutine FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - 

utdanningsplanbasert 

Rutinen 651.002 kontrollerer ikke at studenten faktisk har bestått studiepoengene 
som rutinen beregner når den beregner kvalifiserte kandidater.  
Ved feilaktig registrerte ekvivalenser i databasen, hvor to emner i en plan er registrert 
som ekvivalente, vil en student kun trenge å ta et av emnene for å få oppnådd 
kvalifikasjon i rutinen. Rutinen gir grønt merke og kjører studenten som beregnet, 
selv om studenten i vurderingsprotokollen ikke har oppnådd antall studiepoeng. 
 
Konklusjon: Her kreves det heller bedre rutiner i forkant slik at man ikke får denne 
type feil. CERES tydeliggjør rutinene rundt dette i brukerveiledningen. 
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten.  
 
b. HINN – Flere felt for brukernavn/epost 

En person kan inneha flere aktive roller (ansatt og student) og dermed ha flere sett 
med brukernavn og epost-adresser. I FS er brukernavn og epost knyttet til tabellen 
FS.PERSON, som medfører at det kun er mulig å registrere ett brukernavn og en 
intern e-postadresse pr person.  
 
HINN foreslår derfor at de respektive rollene knyttes til tabellene FS.FAGPERSON 
og FS.STUDENT, alternativt at det innføres flere felt for intern e-post og 
brukernavn i tabellen FS.PERSON eller en egen tabell for brukernavn og e-post, 
med tilknytninger mot en rolle. 

 
Konklusjon: CERES lager et notat med argumenter for hvorfor dette ikke er en god 
løsning. Settes opp som oppfølgingssak. 
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. 
 
c. UiT – Nytt underbilde Utvekslingsavtaler 

Ønsker et nytt underbilde til studieprogram samlebilde som viser: 
- avtaleID  
- avtalenavn 
- utvprogramkode  
- dato_fra og dato_til  

fra tabell UTVAVTALESTUDIEPROGRAM hvor studieprogramkode er det 
samme for programmet.  
 
Til dette underbildet burde det også finnes mulighet for å hake av «vis bare aktive 
koblinger» eller lignende, for å fjerne koblinger hvor dato er gått ut, og fjerne 
koblinger til inaktive avtaler. 
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Formålet er å la eiere av studieprogram ha kontroll på hvilke utvekslingsavtaler 
studieprogrammet er del i. 
 
Konklusjon: Det bør i tillegg lages et Vis-valg i rapporten FS230.001 Fagtabell. Lena 
spesifiserer hva UiO ønsker i denne forbindelse.  
 
Vedtak: Saken avklares til høsten og videresendes deretter til ekspertgruppe for 
Studentutveksling. 
 
d. UiO – Feltet Spesialpensumtittel 

UiO har et behov, særlig på ph.d.-emner, for å kunne legge inn spesialpensumtittel 
tilknyttet den enkelte student. Dette kan gjøres to steder, i studentens 
vurderingsmelding eller på emnet i utdanningsplanen. Disse to feltene snakker 
imidlertid ikke sammen, og det hadde vært hensiktsmessig om de hadde gjort det, slik 
at spesialpensumtittel kan legges inn ett sted. 
 
Foreslår gjensidig oppdatering av feltet SPESIALPENSUMTITTEL (inkl. 
SPESIALPENSUMTITTEL_ENGELSK) mellom hhv. 
STUDPROGSTUD_EMNE og VURDKOMBMELDING, på tilsvarende måte 
som med oppgavetittel. 
 
Konklusjon: Dette skal gjøres. UiB sender inn et tilleggsønske om validering til 
saken. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. 
 
e. NMBU – Nytt bilde Personroller 

Personroller blir brukt mer og mer som grunnlagsdata til mange systemer tilknyttet 
FS (LMS, emnekataloger, Fagpersonweb osv.). Det er i dag ikke mulig å søke i 
personroller. 
 
NMBU ønsker at det opprettes et nytt bilde som viser innholdet i tabellen 
PERSONROLLE. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. 
 
f. HSN – Ny rapport i Godkjenningsmodulen 

HSN ønsker en rapport som tar utgangspunkt i studentenes utdanningsplan. Emner 
som er blitt erstattet av et annet emne er merket i planen og grået ut. Rapporten 
ønskes kjørt på emnekode, som fanger opp alle studenter som har fått et emne 
erstattet av et annet i planen sin. Ønsket bunner i at studenter klager på at de har fått 
avslag på innpass der andre med lignende sak har fått innvilget innpass. 
 
Det ble stilt spørsmål om Tableau kan være en bedre løsning til denne type 
opplysninger? 
 
Konklusjon: Til ønskelisten. 
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5.  Roller i FS  

 
Det kommer inn mange ønsker om endring av eksisterende roller og ønske om nye 
roller. Planleggingsgruppen er enig i at det er behov for flere felles roller og at 
institusjonene må lage lokale roller. Rollene må kodes på en tydelig måte. 
 
Konklusjonen på møtet i Planleggingsgruppen i mars ble at UiT og UiA, i samarbeid 
med andre institusjoner, lager et notat med forslag til hva som bør gjøres med roller i 
FS. 
 
Roller har også tidligere vært behandlet både i Planleggingsgruppen og ute ved 
institusjonene, og resultatet den gang var at det ble laget et bilde i FS-system for 
oppretting av lokale roller. 
 
Espen gjennomgikk notatet.  
 
På grunn av fusjoner, er roller et aktuelt tema ved institusjonene. 

 
Videre arbeid med roller: Alle innkomne ønsker om nye roller tas ut av ønskelisten. Det 
oppnevnes en arbeidsgruppe fra medlemmer fra NTNU, UiT, UiA, UiS og muligens 
fra HiOA. CERES skal lede gruppen.  
 
Vedtak: Som et prøveprosjekt skal gruppen se på roller i Vurderingsmodulen, og ta 
utgangspunkt i arbeidsprosesser for å spesifisere ulike roller med nødvendige 
rettigheter. 
Resultatet presenteres på Kontaktforumet, enten i høst eller våren 2018. Arbeidet 
evalueres for å se om dette er veien å gå videre med andre moduler.  
 
 

6.  Produksjon av vitnemål  

 
En forutsetning for at en kvalifikasjon skal vises i Vitnemålsportalen er at det finnes 
en dato i feltet "Utskrevet vitnemål" og at denne datoen er før dagens (unntaket er 
kvalifikasjoner som er eldre enn to år, disse vises uansett).  
 
Det er lett å glemme å trykke på knappen som sørger for at det settes inn en dato i 
feltet «Utskrevet vitnemål».  
 
CERES har derfor laget et notat med forslag til endringer til: 
- FS670.001 Vitnemålsdokumenter: Få et popup-varsel dersom man lukker bildet 

uten å ha trykket på knappen «Oppdater vitnemål og DS produsert». I tillegg få en 
tydelig melding når oppdateringen er gjort, f.eks. en melding ved siden av datofeltet: 
«Oppdatert». 

- Få et varsel dersom man lukker FS670.001 uten å arkivere.  
 
Konklusjon: Det er ønskelig å gjøre endringen som spesifisert fra CERES side. 
Sektoren bør få i gang en diskusjon om signerte, digitale vitnemål og foreta en 
juridisk vurdering av dette. Saken bør sendes til styret for CERES, som bes ta dette 
med i arbeidsoppgaver for 2018. 
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7.  Opplysninger på vitnemål om beskyttet tittel 

 
I desember 2015 ble det tatt inn i den nasjonale forskriften om grader og 
yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler, 
at utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele mastergrad i teknologiske fag, kan gi 
den beskyttede tittelen sivilingeniør (siv.ing.) som tilleggsbetegnelse på vitnemål. Det 
samme gjelder for tittelen siviløkonom.  Bruken av beskyttet tittel planlegges innført 
ved NTNU. 
 
NTNU ønsket å høre med Planleggingsgruppen hvordan dette er planlagt 
implementer ved de ulike institusjonene, og om dette eventuelt krever endringer i FS. 
 
Konklusjon: Saken behandles på nytt på møtet i september. NTNU påtar seg 
ansvaret for å få sendt inn forslag til løsning.  
 
 

8.  Campus og funksjonalitet i Vurderingsmodulen 

 
Notat fra CERES og ønske fra NORD var sendt ut. 
 
Løsningen som er innført for campus i vurderingsmodulen erstatter stedkoblingen 
for vurderingskombinasjon. Stedinformasjon for vurdering skal fjernes straks 
campus-funksjonaliteten er godkjent. 
 
Å legge campus på vurderingskombinasjon legger opp til at hver campus som skal 
gjennomføre eksamen for en vurderingskombinasjon skal ha hver sin 
vurderingskombinasjon. Dette fører til duplisering av vurderingskombinasjoner og 
vurderingsenheter, og for mye av informasjonen er det helt kritisk at disse er 
identiske, f eks tidspunkt for eksamen. 
 
Målet med en endring er å unngå duplisering av vurderingskombinasjon og 
vurderingsenhet når samme eksamensavvikling skal gjennomføres på ulike campus. 
For å oppnå dette må campus flyttes til vurderingsmeldingen, og en må på 
vurderingskombinasjonen kunne angi hvilke campus som er valgbare for en 
eksamensavvikling. Studenten må da ved oppmelding angi hvilken campus hen skal 
ta eksamen på, eventuelt at dette må skje automatisk. 
 
Notatet fra CERES beskriver hvilke endringer som må gjøres i FS. 
 
Konklusjon: Saken sendes på høring umiddelbart, med tre ukers svarfrist. 
 
 

9.  Program FS-Kontaktforum 15.-16.11.2017 

 
Utkast til program ble gjennomgått. 
 
Punktet om felles rutiner skal være i form av gruppearbeid. Her er det viktig med en 
mer utførlig innledning til gruppearbeidet. Det ble påpekt at felles rutiner må forankres 
på ledelsesnivå dersom arbeidet skal bli vellykket.  
 
Konklusjon: Programmet ferdigstilles på september-møtet. Dato og sted kunngjøres 
snarest mulig slik at kontaktpersoner er informert før sommerferien starter.  
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10.  Høringssak: Digitalisering av skjema 

 
For tiden er det stort fokus på digitalisering av tjenester i utdanningssektoren, med 
ønske om effektivisering av administrasjon og økende grad av selvbetjening. 
Planleggingsgruppen behandlet 23.3.2017 en sak fra UiS/UiA med konkrete innspill 
til nye løsninger i Studentweb og Fagpersonweb. Det ble bestemt på møtet at det 
skulle sendes ut en generell høring til alle institusjonene for å kartlegge behov og 
samle inn innspill til hva slags digitale tjenester/skjemaer det kan være aktuelt å 
utvikle.  
 
Høringsrunden ønsket svar på følgende spørsmål: 
1. Hva slags digitale tjenester for studenter og ansatte ønsker dere at vi utvikler gjennom 

FS-systemene?  
2. Hvordan vil dere prioritere utviklingen av disse tjenestene opp mot hverandre? 

Resultatet av høringsrunden var samlet i et notat, som ble gjennomgått i 
Planleggingsgruppen.  
 
Det ble stilt spørsmål om hvordan sensitive opplysninger vil bli ivaretatt. Denne type 
opplysninger skal oppbevares i ROMS og ikke i FS. Opplysningene overføres via 
Studentweb, som er en applikasjon, og som dermed ikke lagrer noe data. 
 
Databasen for ROMS ligger på et eget nett i datarommet, og det vil være krav til hvem 
som skal ha tilgang til ROMS. Ved behov kan saksbehandlere fordele hele eller deler av 
informasjon som ligger i ROMS til andre medarbeidere. 
 
Det vil trolig være nødvendig å søke om konsesjon til å oppbevare data i ROMS. 
 
Svarene vil deretter bli behandlet i berørte ekspertgrupper som Studentweb, 
Fagpersonweb og Digitial vurdering. Endelig prioritering av hva som eventuelt skal 
utvikles og når, vil bli behandlet av Planleggingsgruppen.  
 
Vedtak: Planleggingsgruppen går inn for forslag til vedtak, men ønsker i tillegg at 
Sluttmelding tas med.  
Følgende settes dermed på arbeidsplanen for 2018-2019: 
 
For Studenttjenester/Studentweb: 
1. Studentbekreftelser 
2. Søknader om permisjon 
3. Tilrettelegging til eksamen/spesialtilpasning 
4. Sluttmelding 
 
For faglig ansatte/Fagpersonweb: 
1. Sensorveiledninger 

 
 

11.  Godskriving av utdanning 

 
På bakgrunn av flere henvendelser knyttet til tolkning og anvendelse av reglene om 
godkjenning og fritak, har KD i brev datert 31.01.2017 kommet med nærmere 
kommentarer til bestemmelsen vedr. godskrivingsreglene i UH-loven.  
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Det kan se ut som departementet i noen tilfeller legger opp til godskriving av flere 
studiepoeng enn det studenten har dokumentasjon for. I tillegg ser det ut til at det 
ifølge KD er anledning til en bredere innpassing av faginnhold fra ikke-akkrediterte 
institusjoner enn fra akkrediterte. 
 
Konklusjon: Planleggingsgruppen ber CERES kontakte departementet og beskrive 
problemet med departementets vedtak. 
 

 
12.  Studentbevis 

 
Dette er en oppfølgingssak fra januar: Ekstern betaling fra en annen studentsamskipnad 
gir gyldig semesterkvittering dersom det er haket av for dette i bildet Betalingsform. 
Forskrift om studentsamskipnader kan tolkes ulikt når det gjelder betaling av 
semesteravgift, og heller ikke samskipnadene har felles rutiner rundt dette. 
 
Notat fra UiS var sendt til møtet. 
 
Det er i dag ulike rutiner for hvilke rettigheter en student har ved betalt semesteravgift. 
 
UiS har 4 aktive betalingsformer: 3 fellesverdier og en lokal verdi. Blant disse er det to 
koder som gir tilgang til gyldig semesterkvittering:  
- Studenter som har betalt semesteravgift ved UiS  
- Studenter som er tilreisende utvekslingsstudenter på avtale.  
 
Studenter som betaler semesteravgift ved andre institusjoner eller har fritak for 
betaling får ikke gyldig semesterkvittering fra UiS. Disse studentene kan da ikke 
benytte seg av tilbud som blir gitt gjennom Samskipnaden i Stavanger. 
 
Spørsmål fra UiS:  
- Har andre institusjoner stor forskjell fra dette på hvem de utsteder 

semesterkvittering til?  
- Hadde det vært mulig å ha fellesverdier her slik at reglene var like blant alle 

institusjoner?  
 
Forskrift om studentsamskipnader regulerer om en student skal ha fritak eller ikke. I 
utvekslingsavtaler skal det eksplisitt stå at studenten er fritatt for semesteravgift. 
For studenter som tar mindre enn 15 SP, er betaling av semesteravgift frivillig, men 
må betales for å kunne ta eksamen. 
 
Det er mulig å angi fritak på studieprogram, men da blir ikke studentene overført til 
LMS-systemer. Her må det også legges til en hake for om studenten skal ta eksamen. 
 
Vedtak: Koden OPPDRAG innføres som felleskode, med N på semesterkvittering. 
 
 

13.  Høringssak: Oppmøteregistrering  

 
Som en del av arbeidet med videreutvikling av Fagpersonweb, har Ceres laget en 
modul for oppmøteregistrering på undervisning. Data fra oppmøteregistreringen 
lagres i FS og kan hentes opp av saksbehandler i bilder og rapporter i FS-klienten, 
men den videre behandlingen må gjøres manuelt. Planleggingsgruppen ønsker at det 
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utvikles ny funksjonalitet slik at mest mulig av denne behandlingen kan gjøres 
automatisk. 
 
Høringsrunden ønsket svar på følgende spørsmål: 
1. Hva slags regler finnes for obligatorisk oppmøte til undervisning? 
2. Hva er konsekvensene av at en student ikke oppfyller oppmøtekravet i de enkelte 

tilfellene? Mister hun for eksempel studieplassen, plass på undervisningsparti, 
mulighet til å gå opp til eksamen? 

Resultatet av høringsrunden var samlet i et notat, som ble gjennomgått i 
Planleggingsgruppen.  
 
Kommentar: Ved UiA er alle emner på 5-årig lærerutdanning innført med 
obligatorisk oppmøte. Det er behov for funksjonalitet knyttet til dette. 
Konklusjon: UiA sender inn et ønske, som videresendes til Ekspertgruppe for 
Undervisningsmodulen. 
 
Kommentar: Ved UiT er det 2 ulike krav om obligatorisk oppmøte. En av disse er 
krav om 75 % oppmøte og deltakelse på et spesielt opplegg en bestemt dato. 
Konklusjon: Beregning av oppmøte% må diskuteres i Ekspertgruppe for 
Undervisning. 
 
Kommentar: Det ønskes mulighet for varsling når studenten nærmer seg grensen 
for sanksjoner på grunn av fravær. En mulighet er å innføre ekstra arbeidsoppgaver 
for å kompensere for manglende deltakelse i undervisningen.  
Konklusjon: Saken sendes til Ekspertgruppe for Undervisning. 
 
Vedtak: Planleggingsgruppen ber Ekspertgruppen for Undervisning komme med 
nærmere spesifikasjon av funksjonaliteten. Konsekvenser for Vurderingsmodulen må 
belyses og tas med i løsningsforslaget. 
 
 

14.  Søknadsweb og utvekslingsavtaler 

 
Henvendelse fra NTNU. Opptaksmodulen i FS er krevende for ansatte som ikke 
jobber med opptak. Modulen, begrepsbruk og bilder avviker mye fra det som 
benyttes i forbindelse med registrering av utreisende utveksling. 
 
Fakultetene ønsker bilder og rapporter som viser søkere til utveksling pr fakultet, slik 
at de kan få en oversikt over utvekslingsstudenter tilhørende sitt eget fakultet. 
 
Konklusjon: Det er sendt inn noen saker som angår utveksling. Planleggingsgruppen 
ber om at Ekspertgruppe for studentutveksling blir aktivert for ta seg av ønsker som 
gjelder utveksling. 
 
Vedtak: Gruppen må opprettes på nytt. CERES ber om forslag til nye medlemmer til 
gruppen, og innkaller til et møte. Medlemmer må ha FS-kompetanse og kompetanse 
innen internasjonalisering. 
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15.  RUST  

 
Arbeidet med innføring av nye rutiner for RUST er i gang. Tableau er nå koblet opp 
mot RUST. 
 

KD har presisert at utestenging grunnet uskikkethet gir ikke adgang til å utestenge fra 
alle helse- og sosialfaglige utdanninger.  
 

Tendensen ved institusjonene er at det registreres flere utestengingsvedtak på en 
person, og at koden L benyttes i stor grad for sikkerhets skyld. 
 

CERES har behov for å få avklart følgende: 
1. Hvilken studentstatus i Student samlebilde skal en student ha på grunnlag av 

vedtakene  
b. Inndratt 
c. Utestengt 
d. Annet 
 

2.  Hva bør skje med undervisningsmeldinger i Studentweb på grunnlag av de ulike 
vedtakene? 

 
3.  Hva med Studentbevisappen 

- Registerkort 
- Fusk bør hindre semesterregistrering/app/registerkort + utestengt fra ALLE 

 
4.  Hva bør kodene KARANTENEL, EKSAMENL og EKSAMENN gjøre i 

praksis? 
 

Undervisningsmelding i Studentweb: Foreslår at student blir automatisk meldt til 
undervisning. Studenten kan også enkeltvis melde seg opp til undervisning i emne via 
utdanningsplan eller via aktive emner. 

Konklusjon: Lokale vedtak ønskes sendt til RUST. Fusjonsinstitusjonene bør ha 
felles regler for utestenging (vedtak på en institusjon skal gjelder for de andre i 
fusjonen). 

Planleggingsgruppen poengterte at kompetanseheving og økt bevissthet på bruk av 
kodene er nødvendig, både ved institusjonene og på CERES. 
 

 
16.  Kursplan høsten 2017  

 
CERES har laget et forslag til kursplan, basert på høringssvar fra institusjonene. 

 
Vedtak: Planleggingsgruppen går inn for forslaget fra CERES. I tillegg skal det 
holdes kurs i Fagpersonweb og RUST.  
 
Det vil dermed bli satt opp følgende superbrukerkurs som webinarer i løpet av 
høsten: 

- Kurs i doktorgradsmodulen 
- Kurs i lokale opptak (bruk av resultatgrunnlag, kompetanseregelverk, 

rangeringsregelverk, kvoter, oppbygging av lokalopptak, kravelementer) 
- Kurs i godkjenning/innpassing 
- Kurs i Fagpersonweb 
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- Kurs i RUST 
 
I tillegg avholdes det kurs i  

- Vurderingsmodulen (grunnlagsdata, gjennomføring av sensur, 
campusfunksjonalitet). Avholdes i august/september. 

- Rapportering i september/oktober 
 

 
17.  Neste møte  

 
CERES foreslår at første møte på høsten avholdes onsdag 6. og torsdag 7. september. 
Planleggingsgruppen gikk inn for forslaget og bestemte at møtet holdes på Universitetet 
i Agder, campus Grimstad. 

 
 

18.  Eventuelt  

 
a. NTNU – Vitnemål og funksjonalitet i forhold til klagesak 

På møtet i Planleggingsgruppen i mars ble det avklart at sensurvedtak er gyldig inntil 
nytt vedtak foreligger. NTNU tolker det slik at dette ikke er til hinder for at 
institusjonene avventer med å utstede vitnemål frem til nytt vedtak foreligger. NTNU 
ønsker at det etableres felles retningslinjer på dette. 
 
Konklusjon: CERES foreslår at mulighet for vitnemålsutsettelse benyttes. 
  

b. UiA - Masteropptak 

UiA ønsket å få status på arbeidet med samordna masteropptak med fokus på 
internasjonale søkere. 

CERES har fått beskjed fra KD om at det er ønskelig med nasjonalt masteropptak, 
men at det er opp til institusjonene å initiere arbeidet. 

I forbindelse med arbeidet med fagskoleopptak, vil CERES tilpasse opptakssystemet 
til flere typer nasjonale opptak (opptak til musikkutdanninger, masteropptak og 
fagskoleopptak). Det vil dermed være mulig å tilby et nasjonalt opptak til master 
dersom sektoren ønsker det. 

Konklusjon: CERES bør sette i gang arbeidet med å få institusjonene samlet om et 
nasjonalt masteropptak. Forslag bør sendes styret for CERES for å komme i gang 
med dette. 

c. UiA – Navnehistorikk på emner 

FS200.040 Eksport studieinformasjon – XML-format tar ikke hensyn til 
navnehistorikk, og da gjør ikke STUDINFO2 det heller.  

Konklusjon: UiA sender inn saken som ønske. 

d. UiB – Status hjelpetekster 

Gjelder ønske som var prioritert opp i februar i år. 

Saker er ikke ferdigutviklet men tas så snart som mulig. 
 
Neste møte:  6.-7. september 2017  
Sted: Universitetet i Agder, campus Grimstad 
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 08.08.2017) 

 
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 

CERES 
v/Geir  

Mangler 
testpersoner fra 7 
institusjoner.  
FSAT lager et 
script 
 
Utviklingen av 
scriptet har vært 
vanskeligere enn 
først antatt. 
Avventer 
 
November 2016: 
Arbeidet er 
påbegynt. Alle 
Emrex-
testpersoner er 
nå inne. 
 
Mars 2017: 
Levert i v8.0. 
Testkjøring må 
foretas. 
 
Juni 2017: Kan 
fjernes når alle 
er informert 
vedr. 
testpersoner. 
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Saker som skal følges opp (fra april 2015-møtet) 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

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 
CERES 

I arbeid 
 
Juni2016: FSAT 
har hatt møte 
med USIT. 
Jobber videre 
med saken. 
 
Januar 2017: DB-
drift har nå flere 
ansatte. 
Fusjonene er 
snart ferdig. Får 
dermed bedre tid 
til dette. 
 
Mars 2017: Møte 
holdes i løpet av 
våren. 
 
Møte 16.6. 
mellom drift og 
CERES 

 
 
 

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

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

15/16 Sak 6c Innkomne ønsker: Utveksling av 
person- og studentdata 
Starte diskusjon om utveksling av data 
mellom institusjonene og innsyn i 
hverandres data 

Alle September 2016: 
Diskusjonssak 
 
Juni 2017: Felles 
personreg. Hvis 
mulig. Avvente 
med det. Espen 
sjekker om det 
er opprettet en 
gruppe som 
jobber med id. 

17/16 Sak 6j Innkomne ønsker: Få et «varsel» 
ved overføring til Student samlebilde når 
søker har fått registrert utsettelse av 
studieplass. 
 
Spesifisere hvordan et slikt varsel skal 
fungere. 

HiOA  
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18/16 Sak 11e Eventuelt: Oppmøteregistrering. 
Få innspill fra UiO om kravene for 
arbeidskrav. 

UiT v/Espen 
Og CERES 

UiT kontakter 
UiO. 
 
September 2016: 
Espen følger opp 
saken. 
 
November 2016: 
Sendt inn notat 
til dagens møte. 
Jobber videre 
med å spesifisere 
hvilke krav som 
skal gjelde til 
oppmøte-
registrering 
 
Januar 2017: 8-9 
institusjoner 
bruker i dag 
oppmøteregisteri
ng. UiT lager 
utkast til 
brev/mail der 
man ber om 
innspill på regler. 
CERES sender 
ut saken. 
 
Mars 2017:  
CERES har 
sendt ut en 
høringssak om 
dette. Tas på 
juni-møte. 
 
Juni 2017: 
Saken 
videresendes til 
Und.gruppa 
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Saker som skal følges opp (fra september 2016-møtet) 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

19/16  Sak 3c Orienteringssaker -Emrex: 
Holde et webinar med tema «Hvordan 
komme i gang» 

CERES Januar 2017:  
CERES vil tilby 
webinar om dette 
i løpet av våren. 
 
Juni 2017: 
Avventer med 
dette 

21/16 Sak 7 Utveksling av person- og 
studentdata: Utrede mulighet for felles 
personregister (juridiske vurderinger) 

CERES Kommet opp 
med 
utgangspunkt i 
sak 15/16 

 

 

 
Saker som skal følges opp (fra juni 2017-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

15/17 Sak 4b Innkomne ønsker – HINN Flere 
felt for brukernavn/epost: 
Lage et notat med argumenter mot å lage 
denne type løsninger 

CERES  

17/17 Sak 4d Innkomne ønsker – UiO Feltet 
Spesialpensumtittel: UiB sender inn et 
tilleggsønske til saken.  

UiB    

18/17 Sak 5 Roller i FS: Oppnevne en 
arbeidsgruppe for å se på roller i 
Vurderingsmodulen 
Medlemmer fra NTNU, UiT, UiA, UiS 
og muligens HiOA 

CERES Resultatet 
presenteres på 
Kontaktforum 
våren 2018 

19/17 Sak 7 Opplysninger på vitnemål om 
beskyttet tittel: Sende inn forslag til 
løsning.  

NTNU Til september-
møtet 

20/17 Sak 9 Program FS-Kontaktforum: 
Ferdigstille program og jobbe med 
sesjonen om gruppearbeid 

Alle På september-
møtet 

21/17 Sak 11 Godskriving av utdanning: 
Kontakte KD og beskrive problemet med 
departementets vedtak. 

CERES  

23/17 Sak 13 Høringssak Oppmøteregistrering: 
Sende inn et ønske om funksjonalitet 
knyttet til obligatorisk oppmøte for 5-årig 
lærerutdanning 

UiA Videresendes til 
Undervisnings-
gruppen 
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24/17 Sak 14 Søknadsweb og utvekslingsavtaler: 
Oppnevne nye medlemmer til 
Studentutvekslingsgruppen og innkalle til 
et møte 

CERES  

26/17 Sak 18c Eventuelt – UiA - 
Navnehistorikk på emner: Sende inn 
saken som et ønske 

UiA  
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 Dagsorden 

 
1. Godkjenning av referat fra møte 10.05.2017 

 
Referatet ble godkjent.  
 

2. Orientering angående behandling av endringsønsker fra denne gruppen opp 
mot UNINETT-gruppen 

 
Ceres skal ha møte med Uninett etter sommeren.  
UIABO skal også ha møte over sommeren med Uninett, for avklaring rundt videre prosess. 
 

3. Status og tidsplan for endringsønsker 
 
FS. 
Ferdig 
Bildet begrunnelse og klage er omstrukturert, og endres avhengig av hvilken klagetype som er 
valgt: 

 
 

 
Her vil det komme en knapp for å vise fram nedlastet dokument, når dokumentopplastingen er 
på plass i Studentweb. 
 
 



FS-17-037  Side 3 

Referat fra møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 15. juni 2017 

 
Her vil det komme en rettelse for visning av ny kommisjon. 
 

 
 
Det er kommet felt i databasen for å ta i mot begrunnelse- og klagefiler fra eksamenssystemene.  
 
Til oktoberversjonen: 
System for varsling av sensorer og administrative i forbindelse med klage og begrunnelse. 
I stedtabellen skal det være mulig å angi: 

1. Hvem som skal få varsel om begrunnelse eller klagesak. Intern sensor, ekstern sensor, 
annen mailadresse (person eller liste) 

2. Mailadresse til administrativ funksjon, for håndtering av oppfølging ved utgåtte frister, og 

ved manglende kommisjon. 
 
Disse vil gjelde som default for alle emner knyttet til stedet. Det betyr at det kan legges på alle 
nivåer i stedtabellen.  
 
På vurderingskombinasjon og vurderingsenhet, vil det være mulig å endre på defaultverdiene. 
 
Det legges til rette for å ta i mot møttstatus fra eksamenssystemene. Dette legges inn i feltet 
STATUS_FREMMOTT i EKSAVVIKLINGPERSON. Det tas i mot både J og N. Ved 
kommisjonsfordeling skal studenter med J eller blank i møttfeltet tas med. Møttregistreringen blir 
borte når resultatet overføres til protokoll. Resultatstatus til I, for dem med møtt lik N. I tillegg 
settes resultatstatus til A for studenter som avbryter eksamen. 
 
Fagpersonweb 
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Første versjon av sensurregistrering er lagt ut i test. https://jboss-
test.uio.no/fagpersonweb/velgInstitusjon.jsf. 
 
Det er satt av resurser til å jobbe med fagpersonweb fram til oktober.  
 
Hva er på plass? 

• Versjon 2.1 lagt til test 13.06.2017 

• All funksjonalitet som fantes i “gamle” fagperson er nå ute 

• Oppmøteregistrering og fremvisning av registrert oppmøte ferdig 

• Sensurregistrering ute i første versjon 

• Mulig å registrere at begrunnelse er gitt 
 
Hva gjenstår fram til 1.10? 

• Versjon 2.2: Godkjenning av obligatoriske aktiviteter (snart ferdig) 

• Versjon 2.3: Samsensur. Registrering/opplasting av begrunnelse 

• Versjon 2.4: Klagesensur 

• Versjon 2.5: Støtte til utregning av endelig karakter 
Noen eksempelbilder 

 
 

https://jboss-test.uio.no/fagpersonweb/velgInstitusjon.jsf
https://jboss-test.uio.no/fagpersonweb/velgInstitusjon.jsf
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Kommentarer 
1. Fagpersonweb viser hvilket system sensur skal registreres i. 
2. FS godtar pr. nå feilaktig sensur fra et system som ikke er registrert som sensursystem 
3. Bare fagpersoner kan logge på Fagpersonweb. Kan benytte Feide eller ID-porten 
4. Problemstilling rundt varsling av eksterne sensorer, som er en problemstilling som må løses 

på institusjonene. Et ønske: «I dag blir det (frå WISEflow) sendt ut automatiske epostar til 
alle sensorar på eit emne, med brukarrettleiingar, innloggingslenke o.l.  Kan det ikkje være 
mogeleg også med slike automatiske meldingar frå FagpersonWeb, eller må dette alltid 
sendast manuelt? Problemstillinga gjeld for så vidt også interne sensorar som må bli varsla 
om at det er klart for sensurregistrering i emne slik og slik- og kvar dei skal gjere det.» 

5. Fortløpende tilrettelagt for punsjing av karakter. Ønskelig med bedre funksjonalitet for 
raskere registrering. 

6. Kommentarfelt vil ekspandere. Ønskelig å kunne tabbe seg fra karakterfelt til karakterfelt, 
uten å gå innom kommentarfeltet. 

7. Mulighet for å skjule kommentarfelt 
8. Det kommer innlastingsmulighet for excel 
9. Ved samsensur er kommentarfeltet tenkt brukt for å kunne utveksle informasjon mellom 

sensorene. Gruppa var tvilende til et slikt behov. Kommentar «FagpersonWeb vil  være ein 
stad å punsje inn karakterane ETTER at sjølve sensurprosessen er gjort, istaden for å føre 
dette i papirprotokoll. Det er ikkje eit sensorverktøy til hjelp i sjølve sensurprosessen på den 
måten som ein finn i eksamenssystema. Det treng difor ikkje være så «avansert». Det må 
likevel tas hensyn til t.d. dersom det skulle være slik at nokre sensorar tastar feil karakter og 
det ikkje er samsvar må det kome eit varsel om dette- og ei løysing for å endre.» 

10. Fagpersonweb kan testes på https://jboss-test.uio.no/fagpersonweb/velgInstitusjon.jsf. , slik 
at institusjonene kan teste og komme med tilbakemeldinger både på feil og ting som bør 
forbedres 

11. Den digitale signaturen vil være at sensor har logga seg inn med FEIDE eller ID-porten. 
Dersom mulig kunne det vært markert i FS resultatliste (eller det som skal til arkiv) at 
protokoll er signert elektronisk. 

 

https://jboss-test.uio.no/fagpersonweb/velgInstitusjon.jsf
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Studentweb 
Mye rundt begrunnelse og klage er på plass. 

 
 

 
 
 

 
Noen ønsker kom fram. 
Det er to ulike forhold som det bør informeres om. 

1. Dersom fristene er utløpt, så må dette vises fram. Gjelder for inneværende og forrige 
termin og alle vurderinger, både de med klagerett via studentweb og de uten. Mulig tekst 
«Fristene for begrunnelse og klage er passert».  
2. Dersom det ikke er mulig å klage via studentweb, men klagefristen ennå ikke er utløpt, 
så må dette vises fram. Mulig tekst «Ikke mulig å klage via studentweb». Gjøres til en 
lenke med samme adresse som infosiden for klage og begrunnelse. 
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Link til infosider om klaging, på den siden man faktisk sender inn begrunnelse/klage, for alle 
klagetyper. 
 
Gruppen ønsket at kandidatnummer skal komme på kvitteringssiden for begrunnelse. 
 
FSWS. 
Endringer i WS skal være på plass før 10.7. 
1 Oppmøte: 
Det legges opp til å ta imot følgende statuser fra det digitale eksamenssystemet: 
M (Møtt): Dette skal registreres i eksavviklingsperson 
A (Avbrudd): Dette skal registreres i resultatstatus i vurderingsmelding, skal ikke overskrive 
statuser som allerede er spesifisert i tabellen nedenfor 
I (Ikke møtt): Dette skal registreres i resultatstatus i vurderingsmelding, skal ikke overskrive 
statuser som allerede er spesifisert i tabellen nedenfor 
Dersom det ikke kommer noe på en person vil de få tom resultatstatus (med mindre de har en 
annen status registrert fra før) 
Overføres fra eksamenssystemet etter eksamen, før kommissjonsfordeling. 
 

FS kode    

A Trekk under 
eksamen 

blir ført berre i 
eksamenssystemet, så overført til 
FS          

dersom L,G er registrert i FS skal L,G gjelde 

B Bestått  blir ført berre i 
eksamenssystemet, så overført til 
FS          

skal alltid gjelde 

G Gyldig 
fråvær 

blir ført i FS    skal ikkje overskrivast – gir feilmelding 

I Ikkje møtt blir ført berre i 
eksamenssystemet, så overført til 
FS          

dersom L,G er registrert i FS skal L,G gjelde 

L Legeattest blir ført i FS   skal ikkje overskrivast – gir feilmelding 

M Manglande 
obligatoriske 
krav 

er protokollført/trekt før 
eksamen                                        

bør bli deaktivert/fjerna frå 
eksamenssystemet automatisk 

S Ikkje bestått blir ført berre i 
eksamenssystemet, så overført til 
FS          

dersom L, G (eller I) er registrert i FS skal L, 
G, I gjelde. Ein må sikre at sensor ikkje skriv 
«ikkje bestått» når det t.d. eigentleg skal 
være «ikkje møtt».  

T Trekk før 
eksamen 

blir ført i FS  bør bli deaktivert/fjerna frå 
eksamenssystemet automatisk 

U Annullert blir ført FS   bør bli deaktivert/fjerna frå 
eksamenssystemet automatisk 

X Utgår sluttet 
/perm.  

blir ført i FS    bør bli deaktivert/fjerna frå 
eksamenssystemet automatisk 

Ø Manglande 
øvingar 

er protokollført/trekt før 
eksamen                                        

bør bli deaktivert/fjerna frå 
eksamenssystemet automatisk 

Å Utsatt ett år blir ført i FS   bør bli deaktivert/fjerna frå 
eksamenssystemet automatisk 

 
2 Begrunnelse 
FS leverer en liste med studenter som har bedt om begrunnelse til det digitale eksamenssystemet. 
FS kan ta imot begrunnelser fra det digitale eksamenssystemet, med følgende data: 
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- Enten en PDF eller ren tekst 
- Dato for når begrunnelse ble gitt (dersom den ikke er gitt blir den satt til dagens dato) 
- Dato for når begrunnelse ble bedt om, dersom begrunnelsen opprettes i det digitale 
eksamenssystemet, for eksempel ved muntlig tilbakemelding fra sensor (dersom den ikke er gitt 
blir den satt til dato begrunnelse gitt eller dagens dato) 
Dersom det ikke finnes en begrunnelse i FS, opprettes det en ny vurdkombklage når 
begrunnelsen sendes inn fra eksamenssystemet. 
 
3 Klager 
FS leverer en liste med studenter som har klaget på sensur til det digitale eksamenssystemet 
FS tar imot vedtak fra det digitale eksamenssystemet med følgende data: 
- Dato vedtak gitt 
- Nytt resultat 
I FS oppdateres vurdkombklage og setter vedtakstype (GUNST, UGUNST, UENDRET). 
Samtidig oppdateres protokoll og endringslogg. Det gjøres ikke ved vedtak UENDRET. 
 
 
 

4. DIGVURD-12 og -13 Gjennomgang fra gruppen som jobber med 
Begrunnelse og klage 

 
Usikkerhet knyttet til informasjonsflyt i forbindelse med endringer som gjøres i FS. Problemet er 
knyttet til hvordan endringer i FS eller integrasjonene fanges opp hos Uninett og leverandørene. 
Eks. ved endring i tilbakeskriving av karakter. 
 
Administrativ melding når begrunnelsesfristen går ut. Legge et felt på sted med mulighet for å 
registrere en adm. e-post. Dersom det ikke er registrert kommisjon skal begrunnelsesmail sendes 
til denne adressen. 
 
Mail må inneholde emnekode, kandidatnummer, kandidaten sitt navn, e-post og telefonnummer, 
samt dato for når kandidaten ba om begrunnelse. 
 
Det er ikke behov for å registrere i FS at begrunnelsen er gitt muntlig. Det er nok at det er 
registrert at begrunnelse er gitt. 
 
Lenke for intern side om begrunnelse og klage legges også på klagesiden. 
 
Informasjon innenfor samme termin hvor det ikke er mulig å klage eller frister er gått ut. 
Klagefrist for formell feil. Settes i forhold til kunngjøring,  gitt begrunnelse eller klage behandlet. 
 

5. DIGVURD-9 Gjennomgang fra gruppen som jobber med tilbakeskriving av 
sensur. 
 

Det ble presisert at behovet for tilbakeskriving av møttstatus bunner i behov for rydding før 
kommisjonsfordeling.  
 

6. DIGVURD-10, DIGVURD-14 og DIGVURD-16. Gjennomgang fra gruppen 
som jobber med arkivering 

 
Jobbes pr. nå mot P360. Må klargjøre hvilken informasjon som skal informasjon som skal inn i 
brevet som skal over til arkivsystemet. Arkivgruppen kommer med forslag til innhold i brevet, 
både ved registrering av klagesak, og vedtaksbrev. 
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7. DIGVURD-17. Presentasjon fra UIT og UIA om håndtering av 
gruppeeksamen i eksamensystemene. Framlegg fra institusjonene angående 
håndtering av gruppeeksamen. Sette ned en gruppe som jobber videre med 
dette. 

UIT- Gruppeeksamen må være en innlevering. 
Selvoppnevnt eller administrativt. 
Karakter settes på gruppe 
Hver gruppe har egen identitet, som kan tas med til FS, i forhold til begrunnelse og klage. 
 
UIA har sent en beskrivelse som ligger i Jirasaken. 
Gruppeinnlevering i Inspera 
Hovedutfordringen med gruppeinnleveringer i Inspera er, at Inspera krever at man kopler fra FS 
for å kunne benytte funksjonaliteten. 
Veldig enig med Øyvind i, at grupper må kunne opprettes ett sted og flyte over til andre system. 
Hovedsakelig vil gruppeinndeling sikkert skje i eksamenssystem. I Inspera kan man f.eks vlege at 
kandidatene selv setter grupper, eller man kan forhåndsinnstille grupper.  
Bør kunne flyte tilbake til FS, slik at man har gruppeinndelingen også i FS.  
Dette betyr noe ift bla kommisjonsfordeling.  
Man legger opp kommisjoner etter at kandidatene er fordelt på grupper, slik at hver kommisjon 
får tildelt det antall grupper man ønsker. 
Dessuten må gruppeinndelingen foreligger i FS, ift håndtering av begrunnelse og klage. 
Når en kandidat fra en gitt gruppe ber om begrunnelse, er det vel naturlig at alle fra gruppen får 
begrunnelsen. 
Vedrørende klage må det legges opp til fleksibilitet i innstillingene da det er ulike regelverk. Hos 
noen blir evn klagekarakter gjeldende for hele gruppen uansett. Hos andre er det kun de som 
faktisk har klaget som får den evn nye karakteren. 
Jeg ser for meg at det må være et felt i FS for gruppenummer. I vurderingsenhet samlebilde. På 
lik linje som det f.eks er felt for kommisjon. 
 
Ekpertgruppen kom fram til følgende. 

1. Det må komme felt i FS for registrering av gruppe-id på vurderingsmelding og protokoll. 
Gruppeorganiseringen skjer i eksamenssystemene. 

2. Det må i stedtabellen, på vurderingskombinasjon og vurderingsenhet kunne angis om 
alle må klage på en gruppevurdering eller om det kan gjøres individuelt. Det som ligger 
på sted vil være default for alle emner knyttet til stedet, men kan endres på kombinasjon 
eller enhet. 

3. På studentweb må det komme fram om alle må levere klage. Dersom alle skal levere 
klage, må det i klagebildet komme fram hvem som er medlem i gruppa, og hvem som 
har klaget. 

 
Dette innebærer videre: 
At klage og begrunnelsebildet må inneholde gruppe-id 
 
Videre avklaring til diskusjon i Jirasaken. 
Når skal klagesaken opprettes? For hver enkelt registrering eller først når elle i gruppen har klaget. 
Dersom det siste, er det en annen logikk en det som er vanlig i FS, siden sakene må mellomlagres 
inntil alle har klaget. Dersom det første må det gjørs grep i FS slik at ikke gruppene blir 
kommisjonsplassert før alle har klaget, at det ikke sendes varsler før alle har klaget og det må 
gjøres grep dersom ikke alle klager. Skal klagene slettes eller annulleres? 
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8. Presentasjon fra UIO angående forslag til et API for å hente ut rettigheter på 
stedkode fra FS. Det er da snakk om å bruke personroller i FS for å gi 
tilganger i digitale systemer via FSWS. 

 

Dette ble det ikke tid til 
 

9. Neste møte 
 
Tas på mail 
 

10. Eventuelt 
 

 Sak far NTNU angående Innlevering av masteroppgaver ble det ikke tid til. Det er opprettet Jira-
sak for dette, slik at det kommer på neste møte. 

 Svar fra Riksrevisjon på forespørsel:  
Hei 
Viser til din henvendelse vedrørende digitalisering av sensurprosessen i UH-sektoren 
Vi  mener sektoren selv må definere hva behovet for (styringsinformasjon) er og sikre at 
løsningen dekker behov og evt krav i aktuelt regelverk. Virksomhetsleder kan selv ønske å kunne 
ta ut informasjon om hvilken sensor som har sensurert hvilke eksamensbesvarelser, men 
mulighet til teknisk kobling mot timelister ser vi ikke behovet for. 
Mvh Thorgunn Nordstrand 

 Angående Riksarkiv er det ikke kommet formelt svar, men muntlig hadde de ingen innvendinger 
mot forslaget til innhold til overføringene til Riksarkivet. De har ennå ikke tatt stilling til hvordan 
overføringene skal skje, eller om både helheter og deler skal overføres.  
Forslaget:   
Vi foreslår at det som oversendes er personnummer, navn, institusjonsnummer, 
emnekode, versjonskode, vurderingskombinasjonskode, vurderingstid, termin, karakter, 
resultatstatus. 
Personnummer og navn, identifiserer hvem som har blitt sensurert. Det vil være både ekte 
norske nummer og fiktive 
nummer i basen. De fiktive skyldes at utenlandske personer blir tildelt et nummer. De fiktive 
numrene kan senere bli 
endret til norske nummer, men ikke alltid. 
Institusjonsnummer, emnekode, versjonskode, vurderingskombinasjonskode, identifiserer 
hvilken vurdering/eksamen som 
er sensurert. 
Vurderingstid, termin, identifiserer når vurderingen er gjort 
Karakter identifiser resultatet i form av en bokstavkarakter eller en bestått. 
Resultatstatus identifiserer om resultatet er bestått eller stryk, evt. legeerklæring, trekk e.l. 
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 Dagsorden 
 

1. Kort presentasjonsrunde av alle deltakere 

 

2. Status EpN 

Siste versjon av EpN, versjon 2.0.11.3, ble lansert i mars 2017. Det har kun vært 
mindre feilrettinger og forbedring av sikkerhet /interne logginger det siste året. 
Nyutviklingen av EpN starter i løpet av sommeren/august. 

Det ble informert om at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsket å inngå kontrakt 
på inntil et årsverk med CERES for å bl.a. få fortgang i utviklingen av studieprogram i 
EpN m.m. Kontrakten er blitt inngått med HiOA i etterkant av ekspertgruppemøtet. 

NTNU bruker fremdeles egen versjon av EpN. Styret for CERES har bestemt at (vedtatt 
av FSAT-styret høsten 2016) det skal utvikles funksjonalitet for å registrere strukturell 
informasjon om vurdering og undervisning, for å kunne ta gammel EpN ut av 

produksjon. 

 

3. Fokusområder - EpN nyutvikling (ikke i prioritert rekkefølge) 

-Studieprogram 

-Emnerapporter 

-Spesialrapporter 

-Kommentarfelt 

-Vurdering 

-Undervisning 

 

4. Studieprogram i EpN - Hvilke behov skal løses?   

Den ene årsaken til at studieprogram er i fokus på dette møtet, er at CERES trenger 
institusjonenes innspill, både for å få oversikt over behovene vedrørende dette 

området, samt å kunne få innsikt i om det er behov for nyutvikling i FS i tilknytning til 
studieprogram i EpN, noe som helst skal meldes inn i god tid, minst et halvår i 
forkant. 

 
Den andre årsaken er at CERES våren 2017, på oppdrag fra styret for CERES (vedtatt 
av FSAT-styret høsten 2016), gjennomførte en behovsutredning for systemstøtte for 
utdanningsledere. Der kom det frem at studieledere har behov for metadata om 

studieprogram, slik som når studieprogram ble opprettet og av hvem, når det ble 
akkreditert, revidert o.l. 
 
Følgende spørsmål var blitt sendt til ekspertgruppen i forkant av ekspertgruppemøtet, 
se tekst markert med kursiv.: 
 

I utgangspunktet er det tenkt at strukturen i EpN skal gjenbrukes: 
• Hvordan foregår opprettelse og revisjon av studieprogram ved din 

institusjon i dag? (hovedtrekk) 
-Hvem er involvert?  

-Hvor vedtas endringer? 
-Hva dokumenteres? 
-I hvilken rekkefølge foregår prosessen og hvilke deler består den av? 

-Hvordan foregår samarbeidet/prosessen og kommunikasjonen? 
-Hvilken periode/tidsrom skjer prosessen? 
o.l 
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• Hvilke behov skal studieprogram i EpN løse?  
-Hvordan foregår opprettelse og revisjon av studieprogram ved din institusjon i 

dag? (hovedtrekk) 
 -Hva er drømmesituasjonen? 
 -Hvem skal bruke studieprogram i EpN? 
 

• Hva ville kunne gi verdi umiddelbart til en første release? 
• Finnes det informasjon om studieprogram som i dag ikke registreres i FS, 

men som bør være i FS/EpN? 
 -Eventuelt hvilken informasjon er dette? 

 Er det noe informasjon om studieprogram i FS i dag som det ikke er behov for i 

EpN? 

-Eventuelt hvilken? 

Oppsummering fra diskusjonen: 
 

Noen av institusjonene blir fornøyde kun med å kunne legge inn informasjon 
tilhørende studieprogram, mens andre institusjoner ønsker å ha hele prosessen med 

alt fra å opprette studieprogram til kun å gjøre endringer i EpN. For andre igjen er det 
viktigst at EpN kan benyttes til å innføre forutsigbarhet og gode måter å jobbe på som 
mer strømlinjeformet arbeidsflyt/ bruk av EpN som arbeidsverktøy. 
 
Det kom frem at arbeidsprosessene er veldig ulike ved institusjonene, men felles for 
alle kan det se ut til at det er mange aktører involvert. Det er ønske om mer orden og 
forutsigbarhet i prosessen. 

 
Det er ønskelig med personrolletilknytning til emne og studieprogram.  
CERES: Når det gjelder roller er det snakk om to ting: en tilpasset forside, og 
tilgangskontroll som begrenser. CERES valgte i forrige runde med nyutvikling å ikke 
innføre tilgangskontroll men heller avvente og se om det var behov for det.  

De rollene som i dag er i EpN; vi ser for oss at det er en annen gruppe mennesker 

som har de rollene for studieprogram, men at de samme rollene kan gjenbrukes, men 
med mer begrensning på hva som er lov. Hvem som helst burde ikke kunne opprette 
et studieprogram. 
 

 
Konklusjon: når det gjelder studieprogram ønsker flertallet i ekspertgruppen at 
utviklingsarbeidet har fokus på infotekster, at det vil gi mest gevinst i første omgang. 

CERES poengterte at selv om studieprogram skal ha lignende struktur i EpN slik som 
emner har, vil det ta til å bygge opp studieprogram i EpN, det må gjøres helt fra bunn. 

 

5. Avklaringer - vedr. testing m.m. 

Når utviklingen er kommet i gang er planen at det skal komme hyppige mindre 
releaser som ekspertgruppen kan teste og gi tilbakemelding på, dette kan gjøres ved 
å svare til alle på EpN e-postlisten som alle medlemmene i gruppen står på. 

Ytterlige behov/ ønsker til nyutviklingen av EpN kan sendes inn fortløpende til  
fs-support@fsat.no Merk emnefeltet med EpN ekspertgruppe: +tema. Husk forklaring 
av behovet, eksempel på case og gjerne skjermdump. 

 

6. Planlegging av arbeidet videre, avtale neste møte 

Flertallet i ekspertgruppen ønsket ikke å sette dato for neste møte på nåværende 
tidspunkt, men at man ser an behovet i løpet av høsten for et eventuelt nytt fysisk 
møte, når utviklingen er kommet godt i gang. Løpende avklaringer gjøres per e-post. 

mailto:fs-support@fsat.no
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7. Eventuelt 

 
Vurdering 
Gunvor fra NTNU viste frem deres EpN (gammel EpN utviklet av NTNU) og hvordan 
man kan opprette en ny vurderingsordning. 
 
 

Undervisning 
Gunvor viste videre frem hvordan man kan opprette ny undervisning i deres EpN. 

 
Konklusjon: det var stor enighet i gruppen om at det er veldig ønskelig med lignende 
funksjonalitet i dagens EpN, slik som det som ble vist fra NTNU. 
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Møtetype:  Workshop FS , P360 integrasjonen  

 

Til stede:  

Lena Andersen (UiO), Hans Jacob Berntsen (HSN), Armaz Mellati (UNINETT), Leif 

Kristiansen (UNINETT), Ole Martin Nodenes (Ceres), Gro Wisting Haugland (HSN), Leif 

Helge Daland (UIA), Lisbeth Viken (NTNU), Gunhild Raunsgaard (HVL), Hilde Løwe 

(HIOA),, Christian Thorn (Ceres)  

   

Sted:   FSAT, Majorstuen, Oslo  

 

Forfall:   Knut Erik Løvold (Ceres), 

            

             

Møtedato:  22.6.2017 

Referent:  Leif Kristiansen  

Dato:   22.06.2017 

 

Referat distribuert til: UNINETT, Agora, Deltakere 

 

Saksliste: 

 

1  Innpassingssaker  
o Ceres presenterte hvordan integrasjonen ser ut pr i dag. Presentasjonen er 

vedlagt referatet. 
 

o Nye utviklingsmomenter ble diskutert, og til neste gang ble følgene besluttet: 
 

o Hoveddokument = Søknaden. Søknaden er «metadata» i StudeWEB/FS. 
Metadata trekkes ut og konverteres til pdf i overføringen til p360.  

o Sakstype: Godkjenning 
o Saksnivå: Innpassing av eksterne emner + saksnr 
o Dokument: Søknad om innpassing/godskriving 
o Vedlegg 
o Tittel på dokument bør endres: Søknad innpassing 

 
o Diskusjonspunkter:  

- Studweb gir mulighet for å laste opp et dokument flere ganger. Dersom et vedlegg 
lastes inn etter at det er journalført blir disse egne dokumenter som blir journalført på 
nytt? Når er det hensiktsmessig at journalføring skjer? 
-Påstand: NOARK tar ikke hensyn til at det er mulig å journalføre flere ganger. 
Oppdatering fra studentweb må derfor regnes som ny forsendelse 
 
- Hvor lenge skal en sak redigeres? 
 Til saken er fordelt saksbehandler. Da regnes saksbehandling som startet.  
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 Begrunnelse og klage 

Det var en gjennomgang av en skisse til integrasjon for begrunnelse og klage 
 
Presentasjon med skissen til integrasjon til integrasjon ble gjennomgått. Presentasjonen 
legges ved referatet.  
 
Noen hovedpunkter:  

o Man kan klage uten begrunnelse 
o Det er KUN klagen skal arkiveres.  
o Begrunnelse defineres som ikke arkivverdig 

 
o Klagefrist avgjøres om det er begrunnelse eller ikke.  

o Begrunnelse flytter klagefristen.  
 Dersom man skal fullautomatisere en klagebehandling vil en 

begrunnelse sette en ny frist og føre til et eget løp i 
behandlingen.  

 Klage generer et utgående dokument. Med klagefrist. Klagefrist 
sendes automatisk fra FS.  

 
o Digital eksamen gir mulighet for å sende begrunnelse til FS. Rutiner for 

dette vil være virksomhetens ansvar. En klage kan skje på følgende 2 
måter:   

1) Alt Student klager vi studweb 
2) Student klager muntlig som registres av faglærer i 

Eksamenssystem/fagpersonweb og haker av for/ skriver at «jeg 
har gitt muntlig begrunnelse». 

 
Det beste er om man standardiserer måten å gi begrunnelse på. Via 
student web -> utgangspunkt for standardiserer.   
  

o P 360 trenger info om utfallet av saken.  
Automatisk melding om sensurvedtak som sendes på e-post. For 
eksempel så har UIO har en ordning med begrunnelse i e-
forvaltningsforskriften.  E-posten sender Ikke resultatet, men kun at et 
vedtak er besluttet, og at de må logge inn i studweb  for å se resultatet.  
 

3 Neste møte:  
Fordeling av saker:  

o Hvordan fungerer dette?  
o Felles minimum multiplum  
o Hvordan skal dette være?  
o Kan dette automatiseres? 
o Personroller i FS - kan dette brukes?  

 
Hjemmelekse: Hvordan blir dette praktisert hjemme hos dere selv? Hva vil være ønskelig 
praktisering av dette?  
 

  
  
  



 

Holmen Fjordhotell 

 

 

Onsdag 15.  november 
 
10:00 Oppstart 

10:00 – 11:30 Formiddagssesjon  

Kaffe og frukt tilgjengelig i konferanseavdelingen 

10:00 – 10:30 Velkommen. CERES og dens rolle i årene fremover, brukermedvirkning – Tina 
Lingjærde, CERES 

10:30 – 11:30  Nytt fra FS – Geir Vangen, CERES 

Ny versjon av FS er levert. Hva inneholder den?  

11:30 – 12:30 Lunsjbuffet  

12:30 – 17:00 Ettermiddagssesjon 

12:30 – 12:45  Arbeidsoppgaver 2018 – Kathy Foss Haugen, CERES 

En kort presentasjon av arbeidsoppgaver for 2018.  

12:45 – 13:15 Kommer i nærmeste fremtid (i løpet av våren 2018) – Geir Vangen, CERES 

Nærmere presentasjon av planlagte leveranser 1. halvår 2018  

13:15 – 13:35  Undervisningsmodulen – Sven Petter Myhr Næss, CERES 

13:35 – 13:55 LMS – videre integrasjon. Hva må til? – NN, Høgskolen i Sørøst-Norge 

13:55 – 14:15 Kaffepause 20 min med snacks, innsjekking 

14:15 – 14:45 Gevinstrealisering – Elin Kaurstad, CERES  

14:45 – 15:15 Innledning gruppearbeid – Hvordan jobbe med felles rutiner? 
Hvilket område skal vi ha fokus på? Hva forventes av CERES og hvordan skal 
institusjonene følge opp arbeidet med felles rutiner? Hvilken rolle skal ekspertgruppene 
ha og hvordan skal arbeidet i ekspertgruppene forankres videre i sektoren? Hvilken 
form skal samarbeidet mellom CERES og institusjonene ha og hvordan skal dette følges 
opp senere? – Ole Martin Nodenes, CERES 

15:15 – 17:00 Gruppearbeid 

19:00  Middag  

  

Program FS kontaktforum november 2017 



 
 
 
Torsdag  16. november 

 

09:00 Oppstart 

09:00 – 11:30 Formiddagssesjon  

09:00 – 09:45 Gruppearbeid forts. Lage presentasjon av arbeidet som sendes til fs-sekretariatet. 

Kaffepause inkludert. 

09:45 – 10:30 Oppsummering av gruppearbeidet i plenum 

10:30 – 11:00 EpN – Myriam Jensvold Massaoud, CERES 

11:00 – 11:30 Brev fra KD om utdanningsplaner + rapport  – Kunnskapsdepartementet – UTGÅR? 

11:30 – 12:30 Lunsjbuffet  

12:30 – 15:00 Ettermiddagssesjon 

12:30 – 13:00 Hvorfor havner enkelte e-poster fra FS i spam? – NN, USIT 

13:00 – 13:30 Hvordan kommunisere med studenter og søkere i fremtiden? – NN, Høyskolen 
Kristiania? 

13:30 – 13:50 Diskusjonsforum  – NN 

13:50 – 14:05 Kaffepause 15 min med snacks 

14:05 – 14:25 ROMS – Sven Petter Myhr Næss, CERES 

14:25 – 14:45 Fagpersonweb – Kjetil Røse Høybråten, CERES 

14:45 – 15:00 Oppsummering 

15:00  God tur hjem! 
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RT 222696 

  [Overskrift: Skriv her hva saken gjelder] 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

NMBU 
Thor Højgaard Anti 

Dato 30.05.2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Tabell: STUDPROGSTUD_MERKNAD 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen 
institusjon eller andre institusjoner 

Begrunnelse Begrunnelse for ønske eller hvorfor saken ønskes 
behandlet på nytt.  

 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Vi har behov å markere i FS om en PHD-student har gjort 
Start- midtveis- & slutt-evalueringer eller ikke.  
Det ønskes å gjøres så enkelt som mulig – og det skal 
helst ikke registreres som sensur på emner 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Opprette 3 MERKNADTYPEKODE i tabellen 
STUDPROGSTUD_MERKNAD som kan benyttes til å 
legge inn kommentarer om en en PHD-student har gjort 
Start- midtveis- & slutt-evalueringer eller ikke.  
 

Vurdering av konsekvenser Letter arbeidet med å få oversikt over hvem som har 
gjennomført dette eller ikke. I dag gjøres dette utenfor FS 
på det den enkelte saksbehandler føler at vedkommende 
mestrer. 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Ingen utover dagens praksis 
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 Kommentarer  

Omfang 15 min 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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RT 221728 

 Velge språk ved utsending av epost 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Universitetet i Bergen v/Gaute Svendsen  

Dato 09.06.2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet FS214.001 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

 

Begrunnelse  
 

 

Til Ønskeliste 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Dersom vi skal sende e-post til f.eks. alle studentene våre, 
er vanlig praksis å bake inn både norsk og engelsk tekst i 
samme epost og sende det ut via FS214.001. Dette ser 
ikke særlig bra ut og eposten blir unødvendig lang. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Vi ønsker at FS214.001 får forskjellige valg av målform 
direkte i rapporten. Eksempelvis kunne man valgt 
NYNORSK i en nedfellsmeny, så ville den kun sendt 
eposten til de som skal tilskrives på nynorsk. Så måtte 
man skrevet samme tekst på engelsk og valgt 
ENGELSK i nedfellsmeny. Nedfellsmenyen burde i 
tillegg til nynorsk, bokmål og ‘ikke norsk’ ha valget 
‘Alle målformer’. Dette bør være standard valg. 

Løsningsforslag  

Vurdering av konsekvenser Ingen konsekvenser. 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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 Kommentarer  

Omfang 2 timer 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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RT 225406 

 [Overskrift:] Utvidelse av felt for fornavn i person/student tabell eller lage eget felt     
(mellomnavn) 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Høgskolen i Oslo og Akershus v/ Gro Christensen 

Dato 29.juni 2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Bilde "person/student" 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

Sak#71428065 = 
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=223923 
 

Begrunnelse  
 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

I tabell person har man 30 tegn maksimum for feltet "for-
navn". HIOA har hatt studenter (2 cases) med fornavn og 
mellom sammen med mer enn 30 tegn. Eksempel ligger i 
den RT71428065. Dette skaper problemer med å få produ-
serte korrekte vitnemål eksempelvis. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Utvide det feltet til 50 tegn slik at man får plass til hele 
fornavn og mellomnavn (eller opprettet eget felt for 
mellomnavn med 30 tegn) 

Vurdering av konsekvenser  

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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 Kommentarer  

Omfang 2-3 dager 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
Følge tekstlengder angitt i folkeregisteret? 

 

 

https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=223923
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RT 223719 

 Behov for Status_publiser på vurderingskombinasjon 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Universitetet i Bergen v/Gaute Svendsen  

Dato 07.03.2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Vurderingskombinasjon, Vurderingsenhet, FS508.001 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

Saken har vært diskutert med UiO (Megaard) som stiller 
seg bak ønsket. 

Begrunnelse Enklere kunne styre hvilke vurderingsenheter som vil bli 
publisert. 

 

 

Til Ønskeliste 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

På vurderingsenhet er det et J/N-felt som styrer om 
enheten skal komme med i ulike eksporter (i alle fall i 
FSWS – eksamensinfo). Denne må imidlertid, slik det er 
nå, settes hvert semester fordi den jo finnes på 
vurderingsenhet. Dette er lite fleksibelt og så 
arbeidskrevende at feltet nærmest blir verdiløst. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Vi foreslår at tilsvarende felt innføres på 
vurderingskombinasjon og verdien (j/n) her tas med til 
vurderingsenhet under opprettet – på akkurat samme måte 
som feltet for Digitalt eksamenssystem. 

Løsningsforslag  

Vurdering av konsekvenser Ingen konsekvenser. 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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 Kommentarer  

Omfang 2 timer 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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RT 225236 

 Undervisning, praksis, diploma supplement 
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 Institusjon og navn på innsender. 

Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

VID vitenskapelige høgskole 
v/ Linda Novak 

Dato 16.16.17 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet  

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

 

Begrunnelse Vi ønsker å slippe å registrere praksisopplysninger ang 
utenlandsopphold flere ganger.  

 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

For studenter som har tatt deler av et emne, f eks praksis, i 
utlandet, men får studiepoengene av oss, skal det oppgis 
på diploma supplement i pkt 6.1 at de har vært i utlandet og 
hvor. For å få frem dette må vi manuelt legge inn merknad 
DS-TILLEGG på hver student. Denne informasjonen finnes 
allerede i ulike bilder, som utveksling person, godkjenning, 
eksternstudium, og også i undervisningsaktivitet hos oss. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Vi ønsker en forbindelse som knytter denne 
informasjonen sammen automatisk, f eks med en 
avhuking i et bilde slik at sted automatisk legges til, 
gjerne med en standard tekst om opphold i utlandet, i 
DS-TILLEGG. 

Løsningsforslag Usikker på hvilket bilde det er best å knytte sammen, men 
undervisningsaktivitet, fanen student på parti, kan være et 
alternativ. Da kan man også kan få med koblingen til emne-
kode og (engelsk) -navn.  

Vurdering av konsekvenser Det vil være en stor besparelse på manuell registrering for 
saksbehandlere som jobber med praksisregistrering og en 
sikkerhet i forhold til å få riktig informasjon til hver enkelt 
student. 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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 Kommentarer  

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Må avklares eksakt hva som skal gjøres, hvor 
informasjonen skal hentes fra, og når.  
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RT 225114 

 [Overskrift: Skriv her hva saken gjelder] 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Nord universitet 

Dato 15.06.2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet  

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen 
institusjon eller andre institusjoner 

Begrunnelse Hvilket campus tilbys studiet/emnet og når? 
 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

 
Vi ser ikke hvilke periode program/emne tilbys på de ulike 
campus-  Uttrekk til f.eks. Time Edit tar med alle 
forekomster uansett om de er aktive eller ikke.  Slik det er 
nå er det øyeblikksbilde. 
 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Det legges på termin fra/til på campusfanene på program 
og emner.  Der det er åpent i til fanen tilbys det parallelt.  
Alternativt kan campus knyttes til kull, men det vil da kreve 
en registrering pr. år for å ivareta historikk. 

Vurdering av konsekvenser Høy 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Ingen 
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 Kommentarer Se kommentarer på side 2 

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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Fri Jun 30 08:48:46 2017 knutlov (Knut Løvold) - Comments added [Reply] [Comment] [Forward] 

Download (untitled)/with headers 

text/plain 647B 

Høringen går kun på funksjonalitet rundt vurdering, mens dette er i utgangspunktet knyttet til behov og 
funksjonalitet mot Time-edit. Mulig denne må diskuteres i et bredere fora, for å se om dette har betydning også for 
andre områder. Tenker da særlig på undervisning og LMS. Er dette noe du bør se på i forhold til 
undervisningsgruppa, Sven Petter. Evt. får du sende den tilbake til planleggingsgruppa. 
 
Knut 
 

 
 
Fri Jun 30 09:37:39 2017 svenpetn (Sven Petter Næss) - Comments added [Reply] [Comment] [Forward] 

Download (untitled)/with headers 

text/plain 1.1KiB 

Det vil ha noen konsekvenser for undervisning og LMS. I periode hvor campus ikke er aktivt, vil det heller ikke 
kunne brukes i und.enheter og -aktiviteter. Konflikter her må avklares - hva om det allerede finnes und.akt for et 
campus i 2018 VÅR når siste aktive termin på emne er 2017 HØST?  
Tror likevel ikke det er behov for at und-gruppen ser på det; ønsket berører i utgangspunktet studietilbudet. Best 
om den tas i planleggingsgruppen. 
 
SP 
 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=334820
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=225114&QuoteTransaction=3557716&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=225114&QuoteTransaction=3557716&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=225114&QuoteTransaction=3557716
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Attachment/3557716/1979760/
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Attachment/WithHeaders/1979760
https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1121206
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=225114&QuoteTransaction=3558046&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=225114&QuoteTransaction=3558046&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=225114&QuoteTransaction=3558046
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Attachment/3558046/1979888/
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Attachment/WithHeaders/1979888
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RT 228309 
Info om gammel karakterskala også på vitnemål og Diploma supplement (DS) 
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 Institusjon ved FS-
kontaktperson 

Universitetet i Oslo 
Lena Charlotte Finseth 

Dato 3. juli 2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet FS670.002 Vitnemål og FS670.003 Diploma supplement (DS) 

Opprinnelig RT-
id/saksdokument 

RT# 227402, samt jf. også tilsvarende ønske for Vitnemålsportalen 
i RT#227418, beskrevet som ønske 30 på 
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/vitne
malsportalen/testing/innspill.html#ønsker 

Begrunnelse Vi har fortsatt en god del studenter som får skrevet ut vitnemål med 
ett eller flere emner fra før kvalitetsreformen. Vi ønsker å kunne 
informere om gamle karakterregler på vitnemålet. 

 

 

 

Beskrivelse av 
problemstilling 

 

 

 

Vi har tatt i bruk den ganske nye muligheten på karakterutskrifter å vise frem 
url til beskrivelse av andre (gamle) karakterskalaer. Det vil si at vi har aktivert 
WebApplikasjon - Modulvalg, modulkode VURDERING, egenskap KARUTURL 
og kombinert dette med bildet Karakterregel, feltet Vis URL kar.utskr.=J på 
relevante karakterregler. Vi er godt fornøyd med funksjonaliteten på 
karakterutskrifter for de studentene som har emner med gamle/andre 
karakterregler. 

 

 

 
Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Vi ønsker en liten tekst og mulighet for lenke til nettside med beskrivelse 
av andre karakterskalaer på vitnemålets siste side (FS670.002) og på 
Diploma supplement (DS)(FS670.003) under beskrivelsen av studiepoeng 
og karaktersystem for de tilfeller de tilfeller hvor emner med andre enn 
dagens karakterregler inngår i graden. Ville det være mulig å gjenbruke 
funksjonaliteten som finnes for karakterutskrifter, jf. beskrivelsen i feltet 
«Beskrivelse av problemstilling» over? 

Vurdering av 
konsekvenser 

Per i dag legger vi manuelt inn en forklaring som en fotnote/påskrift på 
vitnemålet. Det vil være både arbeidsbesparende og sikre kvaliteten å 
automatisere kontrollen og teksten som kommer på vitnemålet. 

Vurdering av 
juridiske forhold osv. 

- 

 

 

F
y

ll
e
s
 u

t 
a
v
 

U
S

IT
 

 Kommentarer  

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 

 
Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Er det ønskelig med slike lenker på «varige dokumenter». 
Er lenken fortsatt aktiv om 10 år?  
 

 

 



<sideskift> 
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RT 228371 

 Varsel ved registrering av klagesak når emne finnes i oppnådd grad protokoll 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

NTNU 

Dato  

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Registrering av klagesak 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

 

Begrunnelse Letter oppfølging ved registrering av klage når emnet 
allerede befinner seg i oppnådd grad protokoll 

 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Hei! 
 
Vi har fått et godt forslag som vil kunne spare tid i 
klagebehandlinga fra Institutt for lærerutdanning, som jeg 
melder det videre til dere i FS-gruppa med en gang: 
 
Er det mulig at saksbehandler får obs! varsel når de prøver 
å registrere klagesak på en karakter som inngår i en 
protokollført kvalifikasjon, slik at de slipper å gå inn og 
kontrollere i Student Samlebilde om Grad/Kvalifikasjon er 
oppnådd. 
 
Mvh 
Elin 
SU-fakultetet 

 

 
Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Varsel ved registrering av klagesak når resultat 
allerede er brukt i oppnådd grad 

Løsningsforslag  

Vurdering av konsekvenser Letter oppfølging i spesielle tilfeller. 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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 Kommentarer  

Omfang 1 time 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Nå ønsker vi at studenten selv skal registrere klagesak. 
Skal varsel vises i bildet? Når klagesak automatisk sendes 
til sensursystem – hvordan da fange opp dette?  

 

 



<sideskift> 
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RT 232388 

 [Viderutvikling av varselloggen] 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

NMBU 
Thor Højgaard Anti 

Dato 27.07.2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet  

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

Ikke behandlet 

Begrunnelse Varselloggen fungerer i dag ikke som varsler, da den 
inneholder for mye «søppel» man ikke får fjernet. Den gir 
deg ikke det du trenger for å effektivt holde oversikt over 
dine varsler. 
Ønsket dukket opp i forbindelse med eksport til Canvas 
som hadde feilet tre dager på rad uten at vi fikk det med 
oss da varselet lå begravd i 20-30 andre unyttige varsler. 

 

 

Til Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Vi ønsker å videreutvikle varselloggen for å gjør den til ett 
effektivt arbeidsredskap ved å innføre følgende 
funksjonalitet: 

- Hake ved hver farge/kategori (vis frem 
farge/kategori eller ikke) 

- Knapp bak hvert varsel «skjul» (skjule fremtidige 
varsler av denne typen for brukeren) 

- Knapp bak hvert varsel «abonner» (sende e-post til 
brukeren med varselet på fremtidige forekomster 
av varselet) 

- Knapp nederst/øverst «vis alle skjulte varsler» 
- Finne raskere frem til  
- Fjerne «varsler» som ikke burde være der. F.eks 

a) Utestenginger - 0 nye forekomster, 0 endringer 
og 0 slettinger er mottatt fra RUST (Dette er et 
varsel om ingenting) 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag I varselloggen: 
- Opprette Hake ved hver farge (vis frem fargen eller 

ikke) 
- Knapp bak hvert varsel «skjul» (skjule fremtidige 

varsler av denne typen for brukeren) 
- Knapp bak hvert varsel «abonner» (sende e-post til 

brukeren med varselet på fremtidige forekomster 
av varselet) 

- Knapp nederst/øverst «vis alle skjulte varsler» 

Vurdering av konsekvenser Oppdage feil og rette dem tidligere 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Ingen 
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  Kommentarer  

Omfang 3-5 dager 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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RT 231992 

 [Overskrift:] 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Høgskolen i Oslo og Akershus v/ Gro Christensen 

Dato  

Bilde/Rutine/Rapport/Annet FS352001 - Semesterkvittering 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

#2206522 

Begrunnelse Inkonsekvent begrepsbruk semesterkort/semesterkvittering 
 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

I rapport 352001 Semesterkvittering brukes begrepet Se-
mesterkort. På studentweb, i studentbevisappen og på 
mange søkbare nettsider brukes begrepet Semesterkvitte-
ring.  
 
Forvirringen i begrepsbruk finnes på FS sine nettsider der 
appen blant annet omtales som «semesterkort app», be-
grepet semesterkort og semesterkvittering brukes om 
hverandre i samme beskrivelse av kvittering 
(http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/bru-
kerdok/semesterreg/registrering-og-melding-til-vurde-
ring/registerkort.html). 
 
Det fremgår i dag ikke noen steder på semesterkvitte-
ringen at det er en semesterkvittering.  
 
Kun i merknad til §20 i Forskrift om studentsamskipsnader 
blir begrepet semesterkort definert som en kvittering. 
«Med semesterkort menes kvittering fra institusjonen for 
at studenten har betalt semesteravgift og er registrert for 
inneværende semester.» (https://lovdata.no/doku-
ment/SF/forskrift/2008-07-22-828)  

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  Endre begrepsbruk på studentbevisappen og på 
studentweb til «Semesterkort». 
 

Eller 
 

 Endre begrepsbruk i rapporten 352001 fra 
«Semesterkort» til «Semesterkvittering» 
 
Begge disse løsningene krever oppdatering på 
nettsider. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-07-22-828
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-07-22-828
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Vurdering av konsekvenser  Informasjon på nettsider hos Ceres og 
institusjonene må endres/oppdateres. 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Institusjonene bruker i dag ulike begreper og nettsider og 
retningslinjer må kanskje endres hos enkelte institusjoner. 
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 Kommentarer  

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 

 

 



FS-17-005-3 Oversikt FS-ønskelisten 
 

USIT - JIRA 
Project: FS 
Fix Version: Ønsker 
Status: Open 
Sorted by: Priority descending, then Key ascending 
1–15 of 15 as at: 08/Aug/17 09:13 

Key Summary P Original 
Estimate 

Created Environment Comments 

FS-392 

Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom 
institusjoner som har fellesgrader 

1 3 weeks 30/Apr/15 DHS. Sees sammen med sak fra HiB 
vedr. utveksling av persondata 

FS-398 Infotype, CDM-element trekke ut studieprograms url til 
utdanning.no 

2 
 

01/Oct/15 UiS  

FS-419 FS200.011 Regenerering av infotekster 2 2 days 10/Mar/16 NMBU Dette er tekster som kommer fra 
EpN. Burde være en databasejobb 

FS-466 Klage på sensur og utstedelse av kvalifikasjoner 2 
 

03/Jan/17 UiS  

FS-480 Rapport FS601.020 Karakterutskrift - vitnemålsvedlegg 

 
2 days 15/Feb/17 HVL Møte i Planleggingsgruppen 

26.01.17: Lena sender inn forslaget 
fra Jonny Roar Sundnes. 
Juni 2017: Utgår/endres 

FS-486 Rapport FS205.001 Faktura  2 
 

15/Feb/17 NMBU  

FS-489 Ny rutine, emner i utdanningsplan som i gitt semester har 
J på Opptatt 

2 2 days 15/Feb/17 UiO  

FS-490 Resultatgrunnlag, redigeringsmulighet 2 
 

16/Feb/17 UiA Ønsket er knyttet til en søknad, ikke 
til et resultat. 

FS-505 Hjemstedadresse for utenlandske søkere 2 2 hours 03/May/17 HSH  

FS-509 Ny rolle for styring av LMS 2 1 hour 03/May/17 HiOA Forslag til løsning vedtatt: En egen 
FS_UND1 får tilgang til å oppdatere 
disse feltene. 

FS-530 Godkjenningsmodulen - ny rapport 2 3 hours 28/Jun/17 HSN, 
rapporter 

 

https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+fixVersion+%3D+%C3%98nsker+AND+status+%3D+Open+ORDER+BY+priority+DESC%2C+key+ASC
https://jira.usit.uio.no/browse/FS
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-392
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-392
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-392
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-398
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-398
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-398
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-419
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-419
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-466
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-466
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-480
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-480
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-486
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-486
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-489
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-489
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-489
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-490
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-490
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-505
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-505
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-509
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-509
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-530
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-530
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Key Summary P Original 
Estimate 

Created Environment Comments 

FS-543 Rettigheter for merknadsfelt i bilde Opptaksstudieprogram   10/Aug/17 UiA Samme rettigheter som rollen 
FS_OPPTAK4 som kommer i 
FS8.0.2 

FS-403 DBH-rapporter 0 
 

07/Oct/15 DBH-
rapporter 

Disse rapportene diskuteres i KDs 
rapporteringsgruppe 
(tidstyvprosjektet). Rapporten skal 
være klar desember 2016. KD vil 
avklare fremtiden med denne 
rapporteringen som gjelder 
lærerutdanning. 

FS-412 Nytt datafelt i eksport fra BAS til FS  0 
 

11/Jan/16 HSH HSH skal fusjonere. Skal de 
beholde denne rutinen?  
FSAT kontakter HSH for å avklare 
dette. Settes opp som en 
oppfølgingssak. 

FS-429 Obligatorisk valg av eksamenssted i Studentweb 0 
 

03/May/16 UiT Saken må sees i sammenheng med 
innføring av campus. Diskuteres 
videre i ekspertgruppen for 
Vurdering. Settes inntil videre på 
ønskelista. 

FS-485 Ny variant av rollene FS_EKS1 og FS_EKS2 0 1 hour 15/Feb/17 UiT UiT sender inn nærmere 
beskrivelse av rollene. 
Roller skal gjennomgås av en 
arbeidsgruppe. 

 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-543
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-543
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-403
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-403
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-412
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-412
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-429
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-429
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-485
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-485


[FS-392] Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom 

institusjoner som har fellesgrader Created: 30/Apr/15  Updated: 02/Aug/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Major  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

3 weeks  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

3 weeks  

Environment:  DHS. 

 

Attachments:  FS-15-005-6 DHS-Endringsønske FS betalingsinformasjon.odt      

RT ticket id: 1,733,094  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1733094  

 

 Description     

Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom institusjoner som har fellesgrader. 

Støtter NTNUs forslag. 

Saken fra NTNU ble behandlet på møte i Planleggingsgruppen 30.10.14. Konklusjonen var 

at saken må utredes nærmere. 

 

 

 Comments     

Comment by Aune M. Moe [ 01/Oct/15 ]  

Møte i Planleggingsgruppen 3.9.15: DHS bes sende inn nærmere begrunnelse for ønsket. 

Prio 2. 

Comment by Aune M. Moe [ 11/Jan/16 ]  

Subject: Overføring av betalings- og registreringsinformasjon fellesgrader (FS-392). 

Date: Fri, 6 Nov 2015 12:46:37 +0000 

To: "fs-planlegginsgruppe@usit.uio.no" <fs-planlegginsgruppe@usit.uio.no> 

From: "Linda Novak" <novak@diakonhjemmet.no> 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-392
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-392
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1733094
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-392


Nærmere begrunnelse for ønsket om overføring av betalings- og registreringsinformasjon for 

fellesgrader (FS-392).: 

Har fått opplyst at NTNU har trukket sin sak, men at de fikk støtte fra NMBU da de sendte 

endringsønsket. 

NMBU støtter oss i å gå videre med saken (bekreftet av Thor Højgaard Anti i dag). 

Pga. en felles mastergrad med MF, ønsker vi en rutine til å overføre/importere betalings- og 

registreringsinformasjon for felles studenter. I dag må dette følges opp og registerkort 

opprettes manuelt. Det krever en del arbeid hvert semester. En rutine ville lette 

arbeidsmengden, og også kunne gi studentene raskere mulighet til semesterregistrering når 

innbetalingen blir registrert fortløpende etter registrering i den andre basen. 

Studentene i fellesgraden betaler til ett sted: Heltidsstudentene betaler til MF og 

deltidsstudentene betaler til DHS (VID etter fusjonen). 

Studentene skal ha samme rettigheter på begge studiesteder, og semesterregistrere seg i 

begges Studentweb. De tar emner og avlegger eksamen ved begge institusjoner. Her fungerer 

resultatutveksling veldig bra (studentene oppfordres til å samtykke til innhenting av 

resultater). Det kan de også ev gjøre for innhenting av betalings-/registreringsinfo. 

Vennlig hilsen 

Linda Novak 

FS-koordinator 

Tlf: 22451960 

Comment by Geir Vangen [ 06/Sep/16 ]  

Saken kan ses i sammenheng med et generelt ønske om å utveksle persondata mellom to 

institusjoner. 

I første omgang en løsning med rapport for ulike utplukk (studieprogram/kull evt 

vurderingsmeldte). 

Filen må inneholde sentral personinformasjon og termin for siste gang semesteravgift ble 

betalt. 

Import av denne filen: 

 Opprettet/oppdatere person 

 Valg for å opprette disse som student 

 Valg for å oppdatere registerkort med betalingsinfo (hvis aktuelt semester...) 

 Valg for å oppdatere som studieprogramstudent 

 Valg for å lagre som fnr-fil. 

  

Comment by Aune M. Moe [ 03/Jan/17 ]  

Sees sammen med sak fra HiB vedr. utveksling av persondata (FS-16-004-40). 

Prio 1.  

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-392
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=geirmv
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-16


[FS-398] Infotype, CDM-element trekke ut studieprograms url til 

utdanning.no Created: 01/Oct/15  Updated: 12/Oct/15  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Studieelementer  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UiS 

 

Attachments:  FS-15-005-31 UiS-url studieprogram.docx      

RT ticket id: 1,861,397  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1861397  

 

 Description     

Ønsker et nytt felles cdm-element som kan hentes ut fra FS via Infotype.  

 

 

 Comments     

Comment by Aune M. Moe [ 01/Oct/15 ]  

Møte i Planleggingsgruppen 3.9.15: Settes på ønskelisten med prio 2. 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-398
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-398
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10652%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1861397
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe


[FS-419] FS200.011 Regenerering av infotekster Created: 10/Mar/16  Updated: 03/Jan/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Studieelementer  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

2 days  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

2 days  

Environment:  NMBU 

 

Attachments:  FS-16-004-4 NMBU-forbedringer i rutine 200011.docx      

RT ticket id: 1,971,695  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1971695  

 

 Description     

Rutinen FS200.011 må kjøres for at oppdateringer i emninfo skal bli med i XML. Denne 

rutienen har noen klare svakheter: 

 Dersom man trykker på noe annet etter at rutinen er satt i gang feiler rutinen. 

 Rutinen tar ekstremt lang tid og må ut fra våre betraktninger bruke mye ressurser i 

systemet. 

 I perioder må vi kjøre denne hver dag. 

 For å få kjørt rutinen må man ta opp en fs-instans per språk/termin for å kunne kjøre 

oppdateringene uavbrutt. 

 Med EPN er det lagt opp til mer flytende distribusjon av emneinformasjon. 

Det er flere mulige løsninger på utfordringene. Vi har følgende prioritering: 

1. Lage nattjobb som kjører rutinen for infotekster som er oppdatert siste to døgn. 

2. Forbedre rutinen slik at den kan kjøre i bakgrunnen med flere språk samtidig. 

3. Kunne kjøre hele nåværende rutine som nattjobb hver natt. 

Løsningsforslag 1 bør være overkommelig etter at infotekstene har fått loggoppføringer. 

Mens siste løsning kanskje vil være enklest men ikke ønskelig? 

 

 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-419
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10652%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1971695


 Comments     

Comment by Aune M. Moe [ 03/Jan/17 ]  

Møte i Planleggingsgruppen september 2016: 

Dette er tekser som kommer fra EpN. Burde være en databasejobb. 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe


 

[FS-466] Klage på sensur og utstedelse av kvalifikasjoner Created: 03/Jan/17  Updated: 

03/Jan/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UiS 

 

Attachments:  FS-16-004-58 UiS-Endringsønske Klage og utskrift 

kvalifikasjon.docx      

RT ticket id: 208,100  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=208100  

 

 Description     

Ønsker kontrollrutiner rundt utstedelse av kvalifikasjoner. 

Det er i dag vanskelig å fange opp studenter som ber om begrunnelse/klager på eksamen for 

å hindre utstedelse av kvalifikasjon til disse. Det er derfor ønskelig med en varsling ved 

kjøring av rutiner/rapporter i forbindelse med utstedelse av kvalifikasjon hvis studenter har 

en åpen klagesak. Varsling også ønskelig dersom klagesak medfører en karakterendring på 

en vurdering som allerede ligger i oppnådd kvalifikasjon protokoll.  

 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-466
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=208100


[FS-480] Rapport FS601.020 Karakterutskrift - vitnemålsvedlegg Created: 

15/Feb/17  Updated: 15/Feb/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Kvalifikasjon  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

2 days  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

2 days  

Environment:  HVL 

 

Attachments:  FS-16-004-70 HVL-FS601020 Karutskrift-vtmvedlegg.pdf      

RT ticket id: 209,044  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=209044  

 

 Description     

Vi brukar FS601.020 til å skrive ut kvalifikasjon til dei som fullfører årsstudium og 

vidareutdanningar, og ønsker karakterfordeling inn i rapporten tilsvarande FS-670.001 

Vitnemålsdokumenter. 

 

 

 Comments     

Comment by Aune M. Moe [ 15/Feb/17 ]  

Kommentar fra Geir: Rapporten finnes i en rekke varianter og burde utgå. Men da må 

FS670.001 (ny vtmløsning) også kunne brukes for denne type studier. 

Comment by Aune M. Moe [ 15/Feb/17 ]  

Møte i Planleggingsgruppen 26.01.17: Lena sender inn forslaget fra Jonny Roar Sundnes. 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-480
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10649%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=209044
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe


[FS-486] Rapport FS205.001 Faktura Created: 15/Feb/17  Updated: 02/Aug/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Betaling  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  NMBU 

 

Attachments:  FS-16-004-81 NMBU-fs205_001-FAKTURA.pdf      

RT ticket id: 210,925  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=210925  

 

 Description     

Øystein Ørnegård skriver: Slik jeg oppfatter saken ønsker NMBU å få inn ENGELSK i 

nedtrekksmenyen for Målform. Det rett og slett ikke er mulig å lage en engelsk faktura – 

med mindre det er registrert ENGELSK på studenten. 

Kanskje det kunne vært mulig å få endret rapporten slik at det i tillegg til dagens 

funksjonalitet var mulig å «tvinge fram» en valgt målform på fakturaen – uavhengig av hva 

som er registrert av målform på studenten? 

 

 

 Comments     

Comment by Aune M. Moe [ 15/Feb/17 ]  

Øystein Ørnegård har sjekket denne. Se svar 

https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=213572 [Open URL]: 

FS205.001 ER nemlig oversatt til engelsk, men det er kun mulig å få den ut på engelsk 

dersom studenten har ENGELSK som målform i person-bildet. 

Comment by Aune M. Moe [ 02/Aug/17 ]  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-486
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10651%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=210925
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=213572
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe


Ole Martin kommenterte RT-saken: Vi har sjekket og dette er ikke en bug. Hvis det skal 

åpnes for å kunne skrive ut faktura til alle i et utplukkk, enten det gjelder NYNORSK eller 

ENGELSK, må det legges inn funksjonalitet for dette.  

Vi tar med denne maildialogen inn i saken og legger den på ønskelisten til neste runde i 

september.  

 
 

  



[FS-489] Ny rutine, emner i utdanningsplan som i gitt semester har J på 

Opptatt Created: 15/Feb/17  Updated: 15/Feb/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Studieelementer, Vurdering  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

2 days  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

2 days  

Environment:  UiO 

 

Attachments:  FS-16-004-85 UiO-Utdanningsplan - feltet Emne .pdf      

RT ticket id: 210,882  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=210882  

 

 Description     

En rutine i FS som for et gitt kull, studieprogram og semester oppretter undervisnings- og 

eksamensmeldinger på en mengde emner en gang. Mengden skal være emner i 

utdanningsplanen som i gitt semester har J på Opptatt.  

Vi har for emner våren 2017 gjort dette med vedlagte sql for medisin-kullet 2015 vår, se 

bakerst i dette dokumentet. 

 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-489
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-489
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10652%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10647%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=210882


[FS-490] Resultatgrunnlag, redigeringsmulighet Created: 16/Feb/17  Updated: 16/Feb/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UiA 

 

Attachments:  FS-16-004-88 UiA-Opptak - Redigeringsmulighet i 

resultatgrunnlag.pdf      

RT ticket id: 211,239  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=211239  

 

 Description     

Resultat i resultatgrunnlag: 

Det som er relevant å endre i dette bildet er karakteren. Vi ønsker å ha mulighet til å endre en 

gammel tallkarakter eller en Bestått til bokstavkarakter. 

I dag kan man gjøre en manuell registrering av emner som har tallkarakter eller bestått, men 

dette er for omstendelig/tar for lang tid til at vi kommer til å benytte oss av det.) 

 

 

 Comments     

Comment by Aune M. Moe [ 16/Feb/17 ]  

Ønsket er knyttet til en søknad, ikke til et resultat. 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-490
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10640%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=211239
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe


[FS-505] Hjemstedadresse for utenlandske søkere Created: 03/May/17  Updated: 03/May/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Person  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

2 hours  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

2 hours  

Environment:  HSH 

 

Attachments:  FS-17-004-6 HVL_Hjemstedsadresse.pdf      

RT ticket id: 214,218  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=214218  

 

 Description     

Det hadde vært fint om adressen som utenlandske søkere oppgir blir registrert som 

hjemstedsadresse (ikke kontaktadresse) ELLER at adressen som studentene oppgir kan 

overføres som hjemstedsadresse (ikke bare semesteradresse) ved opptak. 126250 90367 

 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-505
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10672%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=214218


[FS-509] Ny rolle for styring av LMS Created: 03/May/17  Updated: 03/May/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Person  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

1 hour  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

1 hour  

Environment:  HiOA 

 

Attachments:  FS-17-004-16 HiOA-Ny rolle for styring av LMS.pdf      

RT ticket id: 216,314  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=216314  

 

 Description     

Opprette ny rolle som gir rettighet til å endre data i feltene «LMS Rom-mal» (og 

tilsvarende), «WS-tjenestenummer» og «Eksport LMS» i Kull samlebilde, Studieprogram 

samleb., Undervisningsenhet samleb., Undervisningsaktivitet samleb., Emne samleb., 

Vurderingskombinasjon samleb. Etterutdanningskurs samleb. Og Kursaktivitet samleb. 

Gi rollen rettighet til å opprette/endre/slette personroller i overnevnte samlebilder og 

Student/Fagperson samlebilde. 

Eventuelt gi rollen rettighet til å endre feltene Emne og Kurs under felles undervisning i 

Undervisningsenhet samlebilde. 

 

 

 Comments     

Comment by Aune M. Moe [ 03/May/17 ]  

Møte i Planleggingsgruppen 23.03.2017: Forslag til løsning vedtatt: En egen FS_UND1 får 

tilgang til å oppdatere disse feltene. 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-509
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10672%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=216314
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe


 

[FS-530] Godkjenningsmodulen - ny rapport Created: 28/Jun/17  Updated: 28/Jun/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Godkjenning  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

3 hours  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

3 hours  

Environment:  HSN, rapporter 

 

RT ticket id: 223,010  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=223010  

 

 Description     

Ønsker en rapport kjørt på et emne som er erstattet av et annet emne i utdanningsplanen, som 

viser de godkjenningsssakene som er knyttet til dette emnet. 

Rapporten kan ta utgangspunkt i studentenes utd.plan og kjøres på emnekode. 

 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-530
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10641%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=223010


[FS-543] Rettigheter for merknadsfelt i bilde Opptaksstudieprogram Created: 

10/Aug/17  Updated: 10/Aug/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UiA 

 

 

 Description     

Ønsker at det innføres rettigheter til å oppdatere merknadsfelt i bilde Opptakstudieprogram, 

lik den nye rollen med rettigheter til å oppdatere søknad og søknadsalternativ. Se FS-484. 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-484 

 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-543
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10640%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-484
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-484


[FS-403] DBH-rapporter Created: 07/Oct/15  Updated: 02/Aug/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Improvement  Priority:  Trivial  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  DBH-rapporter 

 

 

 Description     

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. 

Uklart om manuelle rapporter skal rapporteres fortsatt. 

Noen rapporter utgår pr. 31.12.2015, mens noen rapporter må endres. 

Kontakte DBH ang. rapporter som videreføres. Må spesifiseres hva som 

ønskes rapportert. 

 

 Comments     

Comment by Aune M. Moe [ 07/Oct/15 ]  

Se sak 3b, referat fra møte i Planleggingsgruppen 19.-20.2.2014 (FS-14-036). 

Comment by Geir Vangen [ 08/Sep/16 ]  

Disse rapportene diskuteres i KDs rapporteringsgruppe (tidstyvprosjektet). Rapporten skal 

være klar desember 2016. KD vil avklare fremtiden med denne rapporteringen som gjelder 

lærerutdanning. 

Comment by Geir Vangen [ 10/Aug/17 ]  

Følgende studentrelaterte rapporter er det ikke støtte for rapportering fra FS i dag: 

9. Uteksaminerte grunnskolelærere og barnehagelærere - valgfag/fordypning 

11. Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage 

12. Videreutdanning for lærere i grunnskolen 

14. Skikkethetsvurdering 

 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-403
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-14
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=geirmv
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=geirmv
http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/tabell.action?tabellId=560
http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/tabell.action?tabellId=543
http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/tabell.action?tabellId=544
http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/tabell.action?tabellId=666


 

[FS-412] Nytt datafelt i eksport fra BAS til FS Created: 11/Jan/16  Updated: 02/Aug/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Trivial  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  HSH 

 

Attachments:  FS-15-005-43 HSH-Nytt brukernavn-felt-1.pdf      

RT ticket id: 1,967,024  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1967024  

 

 Description     

Ønsker 2 felt, et for brukernavn knyttet til studentrollen og et som er knyttet til ansattrollen. 

Da kan man beholde sitt brukernavn i for eksempel EpN, samtidig som studentbrukernavnet 

brukes til å eksportere FeideID til Alma (Bibsys) og gir tilgang til ev. pålogging ved digital 

eksamen. 

 

 

 Comments     

Comment by Aune M. Moe [ 03/Jan/17 ]  

Møte i Planleggingsgruppen september 2016: HSH skal fusjonere. Skal de beholde denne 

rutinen?  

FSATkontakter HSH for å avklare dette. Settes opp som en oppfølgingssak. 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-412
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1967024
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe


[FS-429] Obligatorisk valg av eksamenssted i Studentweb Created: 03/May/16  Updated: 

02/Aug/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Vurdering  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Trivial  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UiT 

 

Attachments:  FS-16-004-29 UiT-Obligatorisk valg av eksamenssted i 

studentweb.docx      

RT ticket id: 2,115,575  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2115575  

 

 Description     

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. 

 

 

 Comments     

Comment by Aune M. Moe [ 03/May/16 ]  

Møte i Planleggingsgruppen 21.4.16: Konklusjon: Saken må sees i sammenheng med 

innføring av campus. Diskuteres videre i ekspertgruppen for Vurdering. Settes inntil videre 

på ønskelista. 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-429
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10647%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2115575
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe


[FS-485] Ny variant av rollene FS_EKS1 og FS_EKS2 Created: 15/Feb/17  Updated: 02/Aug/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Person  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Trivial  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

1 hour  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

1 hour  

Environment:  UiT 

 

Attachments:  FS-16-004-80 UiT- nye varianter av FS_EKS1_FS_EKS2.pdf      

RT ticket id: 210,992  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=210992  

 

 Description     

For å sikre likebehandling av studenter ønsker vi en ny variant av FS_EKS1 og EKS2 som 

ikke inneholder muligheten til å melde studenter til vurdering, men som inneholder de andre 

rettighetene. 

Rollene FS_EKS1 og EKS2 inneholder blant mye annet rettigheter til å melde studenter til 

vurdering. Dette skaper problemer ved at studiekonsulenter kan melde studenter til eksamen. 

Forvaltningen av bestemmelser rundt dispensasjon fra frister baserer seg på at alle studenter 

melder seg selv til eksamen på studentveven. 

De nye rollene er også viktig for administrering av skriftlige skoleeksamener. Hvert semester 

opplever vi skriftlige eksamener hvor studenter er oppmeldt av studiekonsulenter etter 

fristene og som dermed ikke er med i eksamensplanene. Dette betyr at vi av og til ikke har 

plass til alle i eksamenslokalet.  

FS_EKS1 og FS_EKS2 inneholder en del grunnleggende rettigheter for vedlikeholde data i 

vurderingsmodulen. For eksempel innlegging av forslag til eksamensdato og 

spesialpensumtittel. Dette er rettigheter som studiekonsulentene bør ha. 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-485
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10672%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D11190%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=210992


Oppmelding av studenter til vurdering skal gjøres av studentene selv via studentveven. Vi 

trenger derfor å begrense muligheten for saksbehandlere til å melde studenter opp etter at 

fristene er gått ut. 

 

 

 Comments     

Comment by Aune M. Moe [ 15/Feb/17 ]  

UiT sender inn nærmere beskrivelse av rollene. 

 
 

 

https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe


FS-17-003-24 
 

RT 226942 

Mon Jun 26 10:40:39 2017 Jan Erik Kofoed <jan.kofoed@bibsys.no> - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

CC: 
"Geir Magne Vangen" <g.m.vangen@ceres.no>, "per.hovde@bibsys.no" 

<per.hovde@bibsys.no> 

Subject: Utvidelse av låntakerkategorier eksport fra FS til BIBSYS 

Date: Mon, 26 Jun 2017 10:40:37 +0200 

To: fs-support@fsat.no 

From: "Jan Erik Kofoed" <jan.kofoed@bibsys.no> 

 
FS-support 
 
Fra 2016 har BIBSYS tatt i bruk biblioteksystemet Alma levert av Ex Libris. 
Alma har langt bedre muligheter for å ta i mot rikere data enn det gamle  
systemet. 
 
Et viktig område der dette er tatt i bruk er låntakerkategorier  
tilsvarende user groups i Alma. 
Her har FS en fast liste med (gamle) kategorier. Dette blir feil ved  
import til Alma. 
 
På vegne av institusjonene ønsker BIBSYS at dette endres i FS slik at  
institusjonene selv kan velge hvilke lånkategorerier som legges inn, 
og at det blir disse som blir eksportert til Alma. 
 
Vi håper dette kan ordnes. 
 
Mvh. 
Jan Erik Kofoed 
BIBSYS 

 

 

Mon Jun 26 12:03:29 2017 geirmv (Geir Magne Vangen) - Correspondence 
added [Reply] [Comment] [Forward] 
 
 
Hei Jan Erik, 
 
Jeg trenger litt mer informasjon her. 
 
Antar det her er snakk om dataelementet KA (kategori) i dagens eksport. Denne har kun tre verdier: 
2: Master/ph.d 
3: Fjernundervisning 
1: Andre grupper 
 
Verdien er beregnet ut fra studentens studieprogram- og emnetilhørighet, og ikke noe institusjonen 
selv kan styre. 
 
Dersom dette er noe som skal kunne bestemmes av den enkelte institusjon trenger vi mer informasjon 
om hva lånetakerkategori egentlig er for noe. Om det f eks er noe som skal styres av den studentens 
studieprogram/studienivå etc. Vi må da legge til rette for at den enkelte institusjon selv skal kunne 
oppgi hvilke kategorier de skal ha, og det må avklares hvordan denne skal kobles til den enkelte 
student (mer eksplisitt enn i dag). 
 
Geir 

 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1322689
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=226942&QuoteTransaction=3540865&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=226942&QuoteTransaction=3540865&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=226942&QuoteTransaction=3540865
https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=15673
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=226942&QuoteTransaction=3541479&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=226942&QuoteTransaction=3541479&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=226942&QuoteTransaction=3541479


FS-17-003-24 
 

 

Mon Jun 26 20:38:04 2017 Jan Erik Kofoed <jan.kofoed@bibsys.no> - Correspondence 
added [Reply] [Comment] [Forward] 
 
Hei Geir 
 
Det er riktig som du antar at det vi snakker om er KA-feltet i dagens  
eksport. 
Vi har kalt dette låntaker-kategori, i Alma heter det user group. 
Det er denne verdien som bestemmer hvilken "policy" som gjelder for  
låntakeren: utlåns-tider, purrefrister, gebyrer o.a. 
Den er derfor viktig for bibliotekene. 
 
Vedlagt finner du ei excel-bok som viser hvilke verdier for user group  
som gjelder for tre av institusjonene: UiO, Politihøgskolen (PHS) og  
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). 
 
Mange av verdiene er de samme for institusjonene. F.eks. bruker alle  
1,2,3,5,6 for ulike grupper studenter. 
Dette er en anbefalt standardisering fra BIBSYS som (så langt jeg vet)  
alle følger. Men i prinsippet og i praksis kan institusjonene velge en  
annen koding. 
 
I tillegg til disse felles kodene har mange av institusjonene egne koder: 
UiO bruker 75 for sommerstudenter, PHS bruker 55 for studenter i  
Stavern, HSN har en rekke spesialkoder (67,72,82,83). 
I følge institusjonene kan også disse studentene være gjenstand for  
eksport fra FS. 
 
Oppsummert kan fortsatt en del koder avledes implisitt av studieprogram  
og emner. Mens andre er institusjonspesifikke og må kunne tilordnes  
direkte av institusjonene. 
Det er vel dette som er utfordringen her, og bakgrunnen for at flere  
institusjoner har bedt oss om å ta dette behovet opp med dere i Ceres. 
 
Dette behovet er det samme uavhengig av om vi bruker dagens (gamle)  
eksport-format, tar i bruk xml (med rikere data-omfang) eller en  
framtidig REST-tjeneste. 
 
Ring meg gjerne på 913 73 327 hvis det er detaljer du ønsker å diskutere! 
 
Mvh 
Jan Erik 

 

Tue Jul 25 09:21:06 2017 knutlov (Knut Løvold) - Comments added [Reply] [Comment] [Forward] 

 

 
Er ikke sikker på om jeg forstår hele problemstillingen, men når jeg ser kodestettene på ser det for 
meg ut som om det ikke er tilstrekkelig å ha det på programnivå, men at det også må ligge på 
personnivå. Skal en person kunne ha flere kategorier? Skal det beregnes en hovedkategori? Skal det 
være noen form for samordning av koder, felleskoder og lokale koder? Er det bare studentrelaterte 
koder som skal inn i FS, eller skal også andre kunne ligge der? Hva er egentlig problemstillingen, og 
hva ligger i institusjonsnes ønske om å kontakte Ceres. Er det bibliotekene eller studieadm som står 
bak henvendelsene? Osv. 
 
Knut 

 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1322689
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=226942&QuoteTransaction=3544335&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=226942&QuoteTransaction=3544335&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=226942&QuoteTransaction=3544335
https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=334820
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=226942&QuoteTransaction=3620540&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=226942&QuoteTransaction=3620540&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=226942&QuoteTransaction=3620540


UiO

Code Description Translation Default Value Updated By Last Updated
1 Egne studenter Egne studenter Geir Nordanger 19.09.2016
2 Egne studenter – høyere grad Egne studenter – høyere grad Geir Nordanger 31.08.2016
3 Egne fjernstudenter Egne fjernstudenter Geir Nordanger 01.09.2016
4 Egne ansatte Egne ansatte Geir Nordanger 31.08.2016
5 Eksterne stipendiater ved egen institusjon og gjesteforelesere Eksterne stipendiater ved egen institusjon og gjesteforelesere Geir Nordanger 31.08.2016
6 Studenter, stipendiater og ansatte ved andre høyere utd. inst. Studenter, stipendiater og ansatte ved andre høyere utd. inst. Geir Nordanger 31.08.2016
7 Enkeltpersoner Enkeltpersoner Geir Nordanger 31.08.2016
8 Bedrifter og institusjoner uten bibliotek Bedrifter og institusjoner uten bibliotek Geir Nordanger 31.08.2016

10 Andre bibliotekenheter innen samme institusjon Andre bibliotekenheter innen samme institusjon Geir Nordanger 31.08.2016
11 Universitetsbibliotek i Norge Universitetsbibliotek i Norge Geir Nordanger 31.08.2016
12 Høgskolebibliotek i Norge Høgskolebibliotek i Norge Geir Nordanger 31.08.2016
13 Bedriftsbibliotek i Norge Bedriftsbibliotek i Norge Geir Nordanger 31.08.2016
14 Andre fag- og forskningsbibliotek Andre fag- og forskningsbibliotek Geir Nordanger 01.09.2016
15 Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket Geir Nordanger 31.08.2016
16 Folkebiblioteksektoren Folkebiblioteksektoren Geir Nordanger 31.08.2016
17 Bibliotek i grunn- og videregående skole Bibliotek i grunn- og videregående skole Geir Nordanger 31.08.2016
20 Bibliotek og lignende institusjoner i Danmark Bibliotek og lignende institusjoner i Danmark Geir Nordanger 31.08.2016
21 Bibliotek og lignende institusjoner i Sverige Bibliotek og lignende institusjoner i Sverige Geir Nordanger 31.08.2016
22 Bibliotek og lignende institusjoner i Finland Bibliotek og lignende institusjoner i Finland Geir Nordanger 01.09.2016
23 Bibliotek og lignende institusjoner på Island Bibliotek og lignende institusjoner på Island Geir Nordanger 01.09.2016
24 Øvrige europeiske bibliotek Øvrige europeiske bibliotek Geir Nordanger 31.08.2016
25 Verden ellers Verden ellers Geir Nordanger 31.08.2016
75 Sommerskolestudenter Sommerskolestudenter Geir Nordanger 01.09.2016

exl_support Test User Group for EXL Support Test User Group for EXL Support exl_impl 01.03.2017
NOTFOUND Ukjent kategori Ukjent kategori Geir Nordanger 19.09.2016
primotemp Temporary Primo users Temporary Primo users Geir Nordanger 01.09.2016



Politihs

Code Description Translation Default Value Updated By Last Updated
1 Egne studenter - bachelorgrad Egne studenter - bachelorgrad phsb000802 09.11.2015
2 Egne studenter – høyere grad Egne studenter – høyere grad phsb000802 09.11.2015
3 Egne fjernstudenter Egne fjernstudenter phsb000802 09.11.2015
4 Egne ansatte Egne ansatte phsb000802 09.11.2015
5 Eksterne stipendiater ved egen institusjon og gjesteforelesere Eksterne stipendiater ved egen institusjon og gjesteforelesere phsb000802 09.11.2015
6 Studenter, stipendiater og ansatte ved andre høyere utd. inst. Studenter, stipendiater og ansatte ved andre høyere utd. inst. phsb000802 09.11.2015
7 Enkeltpersoner Enkeltpersoner phsb000802 09.11.2015
8 Bedrifter og institusjoner uten bibliotek Bedrifter og institusjoner uten bibliotek phsb000802 09.11.2015
9 Ansatte i etaten Ansatte i etaten phsb000802 09.11.2015

10 Andre bibliotekenheter innen samme institusjon Andre bibliotekenheter innen samme institusjon phsb000802 09.11.2015
11 Universitetsbibliotek i Norge Universitetsbibliotek i Norge phsb000802 09.11.2015
12 Høgskolebibliotek i Norge Høgskolebibliotek i Norge phsb000802 09.11.2015
13 Bedriftsbibliotek i Norge Bedriftsbibliotek i Norge phsb000802 09.11.2015
14 Andre fag- og forskningsbibliotek Andre fag- og forskningsbibliotek phsb000802 09.11.2015
15 Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket phsb000802 09.11.2015
16 Folkebiblioteksektoren Folkebiblioteksektoren phsb000802 09.11.2015
17 Bibliotek i grunn- og videregående skole Bibliotek i grunn- og videregående skole phsb000802 09.11.2015
20 Bibliotek og lignende institusjoner i Danmark Bibliotek og lignende institusjoner i Danmark phsb000802 09.11.2015
21 Bibliotek og lignende institusjoner i Sverige Bibliotek og lignende institusjoner i Sverige phsb000802 09.11.2015
22 Bibliotek og lignende institusjoner i Finland Bibliotek og lignende institusjoner i Finland phsb000802 09.11.2015
23 Bibliotek og lignende institusjoner på Island Bibliotek og lignende institusjoner på Island phsb000802 09.11.2015
24 Øvrige europeiske bibliotek Øvrige europeiske bibliotek phsb000802 09.11.2015
25 Verden ellers Verden ellers phsb000802 09.11.2015
50 Bokbinder Bokbinder phsb000802 09.11.2015
51 Katalogavdelingen Katalogavdelingen phsb000802 09.11.2015
55 Egne studenter i Stavern Egne studenter i Stavern phsb000802 09.11.2015

NOTFOUND Ukjent kategori Ukjent kategori phsb000802 09.11.2015
primotemp Temporary Primo users Temporary Primo users bibsys_as 15.01.2016



HSN

Code Description Translation Default Value Updated By Last Updated
0 LokalGruppe0 LokalGruppe0 n000301300 08.11.2016
1 Egne studenter Egne studenter n000301300 08.11.2016
2 Egne studenter – høyere grad Egne studenter – høyere grad n000301300 08.11.2016
3 Egne fjernstudenter Egne fjernstudenter n000301300 08.11.2016
4 Egne ansatte Egne ansatte n000301300 08.11.2016
5 Eksterne stipendiater ved egen institusjon og gjesteforelesere Eksterne stipendiater ved egen institusjon og gjesteforelesere n000301300 08.11.2016
6 Studenter, stipendiater og ansatte ved andre høyere utd. inst. Studenter, stipendiater og ansatte ved andre høyere utd. inst. bibsys_as 15.01.2016
7 Enkeltpersoner Enkeltpersoner n000301300 08.11.2016
8 Bedrifter og institusjoner uten bibliotek Bedrifter og institusjoner uten bibliotek n000301300 08.11.2016
9 Lg9 - Testgruppe Lg9 - Testgruppe n000301300 29.11.2016

10 Andre bibliotekenheter innen samme institusjon Andre bibliotekenheter innen samme institusjon n000301300 08.11.2016
11 Universitetsbibliotek i Norge Universitetsbibliotek i Norge n000301300 08.11.2016
12 Høgskolebibliotek i Norge Høgskolebibliotek i Norge n000301300 08.11.2016
13 Bedriftsbibliotek i Norge Bedriftsbibliotek i Norge n000301300 08.11.2016
14 Andre fag- og forskningsbibliotek Andre fag- og forskningsbibliotek n000301300 08.11.2016
15 Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket n000301300 08.11.2016
16 Folkebiblioteksektoren Folkebiblioteksektoren n000301300 08.11.2016
17 Bibliotek i grunn- og videregående skole Bibliotek i grunn- og videregående skole n000301300 08.11.2016
20 Bibliotek og lignende institusjoner i Danmark Bibliotek og lignende institusjoner i Danmark n000301300 08.11.2016
21 Bibliotek og lignende institusjoner i Sverige Bibliotek og lignende institusjoner i Sverige n000301300 08.11.2016
22 Bibliotek og lignende institusjoner i Finland Bibliotek og lignende institusjoner i Finland n000301300 08.11.2016
23 Bibliotek og lignende institusjoner på Island Bibliotek og lignende institusjoner på Island n000301300 08.11.2016
24 Øvrige europeiske bibliotek Øvrige europeiske bibliotek n000301300 08.11.2016
25 Verden ellers Verden ellers n000301300 08.11.2016
50 Bokbinder Bokbinder n000301300 08.11.2016
51 Katalogavdelingen Katalogavdelingen n000301300 08.11.2016
66 Lg66 - Fagskolen Tinius Olsen ansatte Lg66 - Fagskolen Tinius Olsen ansatte n000301300 08.11.2016
67 Lg67 - Fagskolen Tinius Olsen studenter Lg67 - Fagskolen Tinius Olsen studenter n000301300 08.11.2016
70 Lg70 - Ansatte ved forskningsstiftelsene i Telemark Lg70 - Ansatte ved forskningsstiftelsene i Telemark n000301300 24.05.2017
71 Lg71 - Gjesteansatte og pensjonister Lg71 - Gjesteansatte og pensjonister n000301300 18.05.2017
72 Lg72 - Gjestestudenter Lg72 - Gjestestudenter n000301300 08.11.2016
80 Lg80 - Bibl-intern tapt Lg80 - Bibl-intern tapt n000301300 08.11.2016
81 Lg81 - Bibl-intern utstilling Lg81 - Bibl-intern utstilling n000301300 08.11.2016
82 Lg82 - ex-BI-studenter Lg82 - ex-BI-studenter n000301300 08.11.2016
83 Lg83 - ex-førskolestudenter-HiT-HBV Lg83 - ex-førskolestudenter-HiT-HBV n000301300 08.11.2016

NOTFOUND Ukjent kategori Ukjent kategori n000301300 08.11.2016
primotemp Temporary Primo users Temporary Primo users n000301300 08.11.2016
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Versjon 29.3.2017 

GMV 

Campus for vurdering 
Løsningen som er innført for campus i vurderingsmodulen erstatter stedkoblingen for 

vurderingskombinasjon. Stedinformasjon for vurdering skal tas vekk straks campus-funksjonaliteten er 

godkjent. 

Å legge campus på vurderingskombinasjon legger opp til at hver campus som skal gjennomføre eksamen 

for en vurderingskombinasjon skal ha hver sin vurderingskombinasjon. Dette fører til duplisering av 

vurderingskombinasjoner og vurderingsenheter, og for mye av informasjonen er det helt kritisk at disse 

er identiske, f eks tidspunkt for eksamen. 

Endring av campus-funksjonalitet 
Målet med en endring er å unngå duplisering av vurderingskombinasjon og vurderingsenhet når samme 

eksamensavvikling skal gjennomføres på ulike campus. For å oppnå dette må campus flyttes til 

vurderingsmeldingen, og en må på vurderingskombinasjonen kunne angi hvilke campus som er valgbare 

for en eksamensavvikling. Studenten må da med oppmelding angi hvilket campus hen skal ta eksamen 

på, evt dette må skje automatisk. 

Valg av campus for student kan i dag styres av campus oppgitt på klasse. I flere tilfeller brukes 

klassetilknytning kun for å få plassert studenten på et campus, dvs studenten studerer reelt sett ikke 

innenfor en klasse. For å unngå en slik klassetilknytning, må campus oppgis på selve 

studieprogramstudenten, og denne må da være obligatorisk(?) 
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Forslag til endring i FS 
Følgende endringer må utføres i FS: 

 Struktur 

o Campus-feltet tas vekk fra vurderingskombinasjon (også sted-tilknytning skal tas vekk) 

o Det legges inn mulighet (underbilde) til å knytte flere campus til en 

vurderingskombinasjon.  Mengden av campus begrenses til hvilke campus som er 

knyttet til emne, eller emnets sted 

 Ved oppretting av vurderingskombinasjon legges campus som er registrert på 

emnet inn i underbildet. Campus som ikke skal benyttes kan fjernes fra 

underbildet. F.eks. kan det være at et emne er knyttet til flere Campus, mens en 

vurderingsdel knyttes til en eller to Campus. 

 På Campus (underbildene i emne og vurderingskombinasjon) kommer det 

attributt for å kunne angi et Campus som default. Denne benyttes dersom 

studenten ikke er entydig kan knyttes til et av campusene som ligger på 

vurderingskombinasjonen. 

 På vurderingskombinasjonen kommer det attributt for å angi at studenten ikke 

skal plasseres på et Campus, men alltid skal velge Campus.  

 På studentweb skal dette framstå med forhåndsverdi Velg Campus. 

Studenten får ikke fullført oppmelding før Campus er valgt. 

 For manuell oppmelding i bildet, eller ved rutine skal det også være krav 

om valg av Campus. 

o Det kommer nytt underbilde for Campus på vurderingsenhet hvor informasjon fra 

vurderingskombinasjon kopieres. F.eks. kan det tenkes at en konteeksamen ikke tillater 

like mange Campus som ordinær, slik at det må være mulig på vurderingsenhet å ta bort 

Campus. Siden vurderingsenheter med ulik tid kan værer aktiv samtidig, holder det ikke 

at denne informasjonen ligger på vurderingskombinasjon. 

o Det må legges inn et valg på vurderingskombinasjonen om studenten skal kunne velge 

campus, eller om denne alltid skal følge campus på studieprogramstudenten. 

o Campus-felt legges til på vurderingsmeldingen, og må være obligatorisk 

o Campus-felt legges til på studieprogramstudent 

 Kontroller 

o Ved registrering av vurderingsmelding må angitt campus være lovlig, dvs være knyttet til 

gitt vurderingskombinasjon, evt emne eller emnets sted dersom campus ikke eksplisitt 

er angitt på vurderingskombinasjon, eller emne. 

o Ved registrering av aktiv klassetilhørighet for studieprogramstudent må denne være 

tilknyttet det campus som er angitt på studieprogramstudenten. 

 Studentweb 

o Ved nyregistrering av vurderingsmelding skal campus beregnes automatisk ut fra 

studentens campustilknytning (studieprogramstudent). Dersom studenten har ulike 

studieprogramtilhørigheter med ulike campus, eller om det på 

vurderingskombinasjonen er angitt at studenten skal kunne velge, så skal studenten 



FS-17-025 
 

kunne velge blant aktuelle campus. I siste tilfelle skal det initielt settes et default valg ut 

fra studieprogramstudentens campus. 

 Rutiner 

o Romfordeling/fordeling av student på rom: Disse rutinene må endres slik at 

campusinformasjon hentes fra vurderingsmelding i stedet fra vurderingskombinasjon. 

o Oppmelding av kull til vurdering: Denne rutinen skal endres slik at campus hentes fra 

studieprogramstudent i stedet for fra kullklassestudent 

 Rapporter 

o Rapporter med utplukk på campus: Campus hentes fra vurderingsmelding i stedet for 

fra vurderingskombinasjon. Denne endringen vil antakelig uansett måtte gjøres da 

beregning av campus i dag må gjøres for hver enkelt melding, og dette tar for mye tid 

når det skal gjøres for et større antall meldinger for en rapport. 
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FS-17-015-9 Samlefil høringssvar campusfunksjonalitet i Vurderingsmodulen

Høring UIB NORD NMBU HVL HiMolde HK VID NTNU HSN

1. Fjerne 

stedkobling på 

vurderingskombinasj

onen

Stedkodefeltene har faktisk hatt 

en nyttig funksjon også for oss 

med bare ett campus. Det er 

veldig nyttig å kunne søke på 

stedkode i dette bildet. 

Stedkoden  i bildet er jo i 

utgangspunktet arvet fra emne-

bildet og gir således mulighet til å 

søke fram 

vurderingskombinasjoner for et 

gitt sted.

Vi håper derfor at stedkoden i 

selve tabellen kan erstattes med 

søkefelter i bildet - slik at det 

fortsatt blir mulig å søke på sted 

(ved at det kun filtreres fram 

vurderingskombinasjoner knyttet 

til emner som er knyttet til 

stedkoden). Litt på samme måte 

som i bildet utvekslingsavtale.

Vi ser det som 

hensiktsmessig at 

stedkoden fortsatt vises på 

vurd.komb, men at den kan 

"speiles" fra emnet.
Her er vi enig med UiB . 

Stedkodefeltene er nyttige for 

oss uavhengig av campus. 

Greit å få en oversikt pr 

fakultet/institutt/gruppe. 

Så vi håper også at det 

fortsatt vil være mulig å søke 

opp 

 vurderingskombinasjoner 

tilknyttet sted.

Er det nødvendig å 

fjerne stedkoblingen? 

Vi ønsker gjerne å 

beholde den, eller i det 

minste at den erstattes 

med søkefelt slik 

Øystein sier. Det vil 

være svært nyttig å 

gjøre søk på sted også 

etter Campus-

funksjonaliteten er på 

plass. Et Campus vil jo 

ha 

vurderingskombinasjon

er fra mange ulike 

fakultet og institutt, og 

da er det veldig greit å 

kunne gjøre søk på 

disse.

ok

I likhet med UiB, Nord, 

NMBU og Høgskulen 

på Vestlandet har 

også vi et sterkt ønske 

om å beholde 

stedkoblingen (speiling 

fra emnet).

Vi ønsker å 

beholde 

stedkoblingen

Det må være mulig å operere med 

egne campi for eksamen, dvs. en 

markering på campus som tilsier at 

dette kun er et campus som benyttes i 

vurderingssammenheng (internt 

eksamenssted)

ok

2. Gi mulighet for å 

legge flere Campus 

på en 

vurderingskombinasj

on og en 

vurderingsenhet

Vi  håper endringene som 

foreslås medfører minst mulig 

endringer/støy for oss som ikke 

har mer enn ett campus.

Bra Her er vi også enig med UiB

ok ok ok ok

 I forhold til beregning av studentens 

plassering må kommunenummer 

benyttes mellom studieprogrammets 

campus og eksamenscampus der det 

er nødvendig, ved tvil kan defaultmerke 

benyttes.

ok

3. Campus innføres 

på 

vurderingsmelding 

som obligatorisk felt Bra

p ok ok ok

 Internt eksamenssted på 

vurdkomb/enhet kan også utledes vha 

kommunenr og evt. defaultmerke fra 

emne/sted.

ok

4. Campus innføres 

på 

studieprogramstude

nten som 

obligatorisk felt

 Bra.  Betyr dette at 

studieprogramsstudenten 

hentes fra opptaksmodulen 

og 

opptaksstudieprogrammet?

Ok. Viktig at en sikrer 

riktig tildeling av 

Campus på 

Studieprogram som er 

knyttet til flere Campus. 

Vi vil ha studenter på 

samme Studieprogram 

som skal fordeles på 

inntil 3 ulike Campus.

ok

OK – bra at dette 

hentes fra 

studieprogramstudent 

(Høyskolen Kristiania 

benytter i dag ikke 

opptaksmodul i FS)

Enig med HVL

Ettersom det er nødvendig med et 

avvik mellom undervisnings- og 

vurderingscampus ønsker vi at 

campuskoder benyttet på 

vurderingskombinasjon/enhet ikke skal 

være avhengig av registreringer på 

emnet, men velges fritt fra campus som 

er markert som internt eksamenssted.

ok
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5. Studenten skal 

enten kunne velge 

Campus for 

vurdering, eller bli 

plassert i henhold til 

sin 

Campustilknytning

Bra.  Da forstår vi det slik at 

vi setter parameter for 

om studenten kan velge 

eller bli plassert.

Greit å ha mulighet til 

valg, men veldig viktig 

at dette er noe vi kan 

styre. Kan gjerne følge 

programstudent som 

default, slik at en aktiv 

må gjøre et valg 

dersom man skal åpne 

for fritt valg ved 

oppmelding.

ok

Høyskolen Kristiania 

ønsker å kunne styre 

om studenten selv skal 

kunne velge Campus 

for vurdering – eller om 

studentene skal 

plasseres ihht sin 

Campustilknytning  (ift 

eksamensplanlegging 

med dimensjonering av 

rom, vakter, sensorer 

etc vil «fritt valg» i 

mange tilfeller gjøre 

eksamensplanlegging 

svært vanskelig og 

uforutsigbar)

Vi ønsker 

valgmulighet her
ok

6. Rutiner og 

rapporter endres til å 

ta hensyn til 

Campus på 

vurderingsmeldinge

ne

Bra.  Da forstår vi det slik at 

det tas hensyn til rutiner for 

fordeling vakter, rom, evt. 

kommisjoner osv?

ok ok

Bra – i likhet med Nord 

ser også vi stor nytte av 

at rutiner og rapporter 

tar hensyn til Campus 

(vakter. Romm 

kommisjoner mm) Fint

ok

Generelle 

kommentarer

Ideelt sett bør campusbegrepet 

ikke være synlig på Studentweb 

for våre studenter. Tilsvarende 

bør tildeling av campus (dersom 

det er slik at også våre 

vurderingsmeldinger/studieprogr

amstudenter må merkes med 

campus for at ting skal fungere) 

skje helt automatisk slik at ikke 

saksbehandlere må å huske på 

å angi dette (med påfølgende 

feilmelding/varsel om at noe ikke 

er fylt ut). Rutiner og rapporter 

bør fungere som før for oss uten 

flere campus.

Er det mulig å sette 

begrensninger på antall 

studenter på en 

vurderingsenhet for gitt 

campus?Vil funksjonaliteten 

som knytter studenten til 

korrekt vurderingsenhet 

kunne fungere slik at det 

også ivaretar plassering på 

korrekt 

undervisningsenhet/aktivitet

?

Generelt så bør det vel ikke 

være nødvendig at noe av 

campusfunksjonaliteten skal 

synes for institusjoner med 

bare ett campus.

Blir 

campustilknytningen 

på melding med over til 

protokoll når man 

overfører resultat dit, 

slik at man umiddelbart 

også kan ta ut 

resultater og statistikk 

fordelt på Campus?

Vi antar at 

sensurlister kan 

skrives ut med 

kandidater fordelt 

på campus.

Vi antar  at 

vurderingsenheten 

vil få samme kode i 

FS, uansett 

campus, da dette 

er viktig ved 

oppretting av 

prøver i Inspera.

Vi antar at 

endringene ikke 

medfører 

ekstraarbeid for 

administrasjonen i 

forbindelse med 

registrering i FS.  

Høyskolen Kristiania har 

et svært stort antall 

emner der det blir 

arrangert undervisning 

og eksamen for de 

samme emnene ved to 

eller tre Campus. Vi er 

svært positive til å 

slippe å opprette flere 

nesten identiske 

vurderingskombinasjon

er for hver av disse 

emnene.

Som kjent har NTNU i tillegg til rene by-

campus i Ålesund og Gjøvik flere 

faktiske campi i Trondheim.

I forbindelse med undervisning vil 

naturligvis alle disse være relevante og 

nødvendige for å sørge for at 

undervisningen plasseres på korrekt 

campus.

Når det gjelder eksamen har NTNU valgt 

en sentralisert løsning, hvor en i 

hovedsak planlegger pr by, dvs at vi har 

et behov for andre campus i forhold til 

eksamen enn de vi har for undervisning. 

Også eksamen vil foregå på flere campi - 

selv om disse ikke samsvarer med 

emnets campus.

Isolert sett er vi enig i foreslåtte endringer 

av tilknytningsform mellom 

vurdkombinasjon/-melding, men har 

innspill i forhold til beregning og bruk av 

campus når det gjelder eksamen. Vi 

støtter ønsket fra flere å beholde en 

mulighet til søke på sted (-og campus) 

Høgskolen i 

Sørøst-Norge 

støtter alle de 

foreslåtte 

endringene.
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From: Sven Erik Sivertsen [mailto:sven.sivertsen@ntnu.no]  
Sent: Tuesday, August 22, 2017 12:13 PM 
To: fs-planlegging@fsat.no 
Cc: fs-sekretariat@fsat.no 
Subject: [fs-sekretariat] Sak fra juni-møtet om vitnemål og beskyttet tittel 
 
 
Viser til sak tatt opp på juni-møtet vedr. opplysning om beskyttet tittel. Vi har nå diskutert saken 
internt. Vårt forslag tar utgangspunkt i vedlegg som viser hvordan beskyttet tittel skal vises på 
vitnemål. Se bort fra at gammel mal er benyttet. 
 
- Vi har hittil benyttet en løsning der tittel er blandet med gradnavn. Denne løsningen kunne tenkes 
videreført, men som følge av den nasjonale forskriften ønsker vi å skille mellom gradnavn og 
beskyttet tittel. 
- Beskyttet tittel bør opprettes og vedlikeholdes i en egen tabell i FS. Det finnes allerede en tabell 
Gradtittel med opplysninger om lovbeskyttelse, men vi antar et beskyttet yrkestittel er noe annet. 
- Beskyttet tittel bør registreres på programnivå/kvalifikasjonsnivå og benyttes automatisk når 
vitnemål skal utstedes. Usikker på hva som er mest hensiktsmessig. 
- Beskyttet tittel bør framkomme på vitnemålets framside med en passende ledetekst. Maler må 
tilpasses dette. 
- Beskyttet tittel bør komme med i DS, helst uten at vi må ty til generelle merknader. Beskyttet tittel 
bør komme i samme språk som på vitnemålets framside, men med engelsk ledetekst. (Beskyttede 
titler er ofte ikke oversettbare.) 
- Opplysning om beskyttet tittel bør overføres til Vitnemålsportal. 
 
Sven Erik 
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