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  Dagsorden  

 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 17. november og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 
Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det 
enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat. 

 

a) Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer 5. desember 2017 
b) Møter i ekspertgruppe for digital vurdering 7. desember 2017 
c) Møter i ekspertgruppe for STAR 13. desember 2017 
d) Møte i ekspertgruppe for doktorgradsmodulen 16. januar 2018 
e) Møter i Uninetts prioriteringsråd for undervisningsnære systemer 20. november 2017 
f) Møte med UiO om Dataguard 19. desember 2017 

3. Orienteringssaker 

a) Status Tjenesteorganet 
b) Emrex og Erasmus Without Paper 
c) Status drift 
d) NordForum 16.-17. januar 

4. Status EpN 

Orientering om arbeidet v/Myriam Jensvold Massaoud 

5. Status EVUweb 
Orientering om arbeidet v/Kjetil Røse Høybråten 

6. FS-Kontaktforum 9.-10. april 2018 i Stockholm 

Forslag til program diskuteres. 

7. Campusfunksjonalitet 

Orientering om arbeidet v/Knut Løvold 

8. Innkomne ønsker 

a) HVL – Status FRITATT på registerkort 
b) UiB – Rapport FS202.001 Fagperson, merknad personrolle 
c) NORD – FS_KODE, skille ut sted som egen kodetilgang 
d) UiO – Utelate pnr på vitnemål og karakterutskrifter 
e) UiB – Vise studieprogramkode i studentbevis-app 
f) UiT – Rettigheter i tabell STEDINFO 
g) NMBU – Beregne oppnådd kvalifikasjon 
h) UiS – Kontroll bilde Utdanningsplan 
i) UiS – Vektingsreduksjonsregel 
j) HSN – Vurderingskombinasjon samlebilde, LMS-eksport 
k) HSN – Campusfunksjonalitet i Vurderingsmodulen 
l) HSN – Campusfunksjonalitet i andre moduler 

9. Ønskelisten 

a) Gjennomgang av alle sakene på listen 
b) Prioritering av saker 

10. Studentbevis-app 

Notat fra Tjenesteorganet 
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11. Informasjon om ny funksjonalitet og dokumentasjon i den forbindelse 

Henvendelse fra OsloMet 

12. GDPR 

Orientering om arbeidet v/Sadia Zaka og Marte Holhjem 

13. Status for digitalt signert karakterutskrift 

NTNU har bedt om gjennomgang av: 
- Problemer knyttet til å ta i bruk digitalt signert karakterutskrift 
- Hvordan fase ut den manuelle utskriften 
- Sammenheng med vitnemålsportalen 

14. Utvikling av portaler til ulike formål 
Henvendelse fra NTNU.  

15. Oppnevning av medlemmer til ekspertgrupper 
Ekspertgruppe for digital eksamen 
Ekspertgruppe for opptakssystemer  

16. Eventuelt 

 

Saksdokumenter 

 

Sak 1 FS-17-064 Referat fra møte i Planleggingsgruppen 17.11.2017 

Sak 2a FS-17-067 Referat fra møte i ekspertgruppe for opptakssystemer 05.12.2017 

Sak 2b FS-17-066 Referat fra møte i ekspertgruppe for digital vurdering 07.12.2017 

Sak 2c STAR-18-001 Referat fra møte i ekspertgruppe for STAR 13.12.2017 

Sak 6 FS-18-002-5 Forslag til program FS-Kontaktforum 9.-10.04.2018 

 
 
 
 
 
Sak 8 

 
FS-17-004-70 
FS-17-004-71 
FS-17-004-78 
FS-17-004-80 
FS-17-004-81 
FS-17-004-83 
FS-17-004-85 
FS-18-004-1 
FS-18-004-2 
FS-18-004-3 
FS-18-004-4 
FS-18-004-5 

Innkomne ønsker: 
HVL – Status FRITATT på registerkort 
UiB – Rapport FS202.001 Fagperson 
NORD – FS_KODE tilgangsendring 
UiO – Pnr på vitnemål og karakterutskrifter 
UiB – Studieprogramkode på studentbevis-app 
UiT – Tabell STEDINFO 
NMBU – Oppnådd kvalifikasjon 
UiS – Bilde Utdanningsplan 

UiS – Vektingsreduksjonsregel 
HSN – Vurderingskombinasjon samlebilde 
HSN – Campusfunksjonalitet i Vurderingsmodulen 
HSN – Campusfunksjonalitet i andre moduler 

 

Sak 9 
 
FS-18-005-1 
FS-18-005-2 

Ønskelisten: 
Oversikt ønskelisten 
Ønskelisten med detaljer 

Sak 10 FS-18-003-2 Notat vedr. studentbevis-appen  

Sak 11 FS-18-003-1 OsloMet – Informasjon om ny funksjonalitet 

Sak 14 FS-18-003-3 Mail fra NTNU vedr. utvikling av portaler 

Sak 15 
  
 FS-18-003-4 
 FS-18-003-5 

 Nye medlemmer til ekspertgrupper: 
 Forslag nye medlemmer til Ekspertgruppe for digital eksamen 
 Forslag nye medlemmer til Ekspertgruppe for opptakssystemer 
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 Dagsorden 
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 05.-06.2017 og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 

3. Orienteringssaker 

4. Evaluering av FS-Kontaktforum 15.-16.11. 

5. Innkomne ønsker 

6. GDPR 

7. Oppnevning av medlemmer til ekspertgruppe for Studentutveksling 

8. Omgjøring av prosjektgruppe for Fagpersonweb til en ekspertgruppe  

9. Webinarer/FS-kurs 1. halvår 2018 

10. Eventuelt 
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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
8 saker ble meldt til Eventuelt: 
- NTNU: Nye felt knyttet til oppgaver 
- NTNU: Forskerlinjer 
- UiS: Digitalisering 
- UiT: EpN 
- CERES: Medlemmer Planleggingsgruppen 
- UiB: Brev fra KD vedrørende studiepoeng 
- CERES: Møte med HiOA vedrørende ROMS 
- CERES: Flis03 

 

 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 05.-06.09.2017 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 2.10., og innkomne merknader var tatt med i 
referatet.  
 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått.  
 
Referatet er godkjent.  
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i prosjektgruppen for nye Fagpersonweb 08.09. 

Skriftlig referat var sendt ut.  
 
Referater fra møter i ekspertgruppen for digital vurdering ble gjennomgått og diskutert, 
da arbeidet der har koblinger til Fagpersonweb. Dette gjelder blant annet e-postvarsler, 
sensorveiledninger, digital signatur. 
Det ble også gitt demo av ny funksjonalitet og gruppen fikk anledning til å komme med 
innspill. 
 
Prosjektet er nå ferdig, og videre arbeid overføres til ekspertgruppe for Fagpersonweb 
(tidligere prosjektgruppe, se sak 8). 

 
Tatt til orientering. 
 
b. Møte i ekspertgruppe for Doktorgradsmodulen 11.09. 

Skriftlig referat var sendt ut.  
Ønskelisten ble gjennomgått og oppdatert. Neste møte i gruppen finner sted 16. januar 
i Oslo. 

 
Tatt til orientering. 
 
c. Møter i ekspertgruppen for digital vurdering 13.09.  
 
Møte 13.09. 

Skriftlig referat var sendt ut.  
Status og tidsplan for endringsønsker ble gjennomgått. 
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UiB vil fremme et ønske om at CERES jobber med å få til en digital løsning for ph.d.-
avtalen. Dette er en avtale som inngås mellom kandidaten, veiledere, institutt, 
institusjon og eventuelt ekstern institusjon. Avtalen bør bestå av et webskjema. 
 
Tatt til orientering. 

 
Møte 30.10. 

Skriftlig referat var sendt ut.  
Status og tidsplan for endringsønsker ble gjennomgått. Det ble også foretatt en kort 
evaluering av gruppens arbeid. 
 
Planleggingsgruppen kommenterte at det skjer mye og raskt i arbeidet med innføring av 
digital vurdering. 
 
Neste møte finner sted 7. desember i Tromsø. 

 
Tatt til orientering. 
 
d. Møte i ekspertgruppen for STAR 03.10.  

Skriftlig referat var sendt ut.  
Det ble gitt status for Tableau. Problemstillinger vedrørende studentmobilitet mellom 
institusjoner ble diskutert, rapport over studiepoeng pr student ble presentert av UiB, 
UiA presenterte deres arbeid med Tableau m.m. 
 
Neste møte finner sted 13. desember i Oslo 
 
Tatt til orientering. 

 
e. Erasmus-seminar 01.-02.11. 

Muntlig referat ble gitt av Geir.  
 
Det årlige Erasmus-seminaret for UH-sektoren ble avholdt i Kristiansand i samarbeid 
med UiA.  
Fra CERES deltok Geir med en presentasjon av Erasmus+ prosjektene EMREX og 
EWP, hvordan en student kan overføre digital informasjon mellom institusjonene og 
hvordan dette kan brukes i arbeid med mobilitet. 
 
Program og presentasjoner finnes på https://www.siu.no/om-
siu/Arrangementer/2017/erasmusseminaret-2017 
 
Tatt til orientering. 
 
f. Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer 02.11.  

Skriftlig referat var sendt ut. 
Ønskelisten ble gjennomgått, håndtering av campus i opptaket ble diskutert og 
oppfølging av saker fra forrige møte ble foretatt. 
 
Neste møte finner sted 5. desember i Oslo. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

https://www.siu.no/om-siu/Arrangementer/2017/erasmusseminaret-2017
https://www.siu.no/om-siu/Arrangementer/2017/erasmusseminaret-2017
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g. Møte i ekspertgruppe for Undervisningsmodulen 07.11.  

Muntlig referat ble gitt av Espen. 
 
Nye skjermbilder i klienten ble vist. Det kommer blant annet et eget bilde for å 
administrere praksissteder.  
Det vil være en omfattende omlegging av struktur i ny modul. Medlemmer i gruppen 
vil teste modulen i løpet av våren 2018. 
 
Det må foretas tilpasninger både i Studentweb og i Fagpersonweb i forbindelse med 
den nye modulen. Planlagt produksjonssetting vil trolig være våren 2019. 
 
Tatt til orientering. 
 
h. Møte om integrasjon av Public 360 i FS 28.09.  

Skriftlig referat var sendt ut.  
 
Gruppen fikk demonstrert saksflyten i ROMS og overføring av 
godkjenning/innpassing fra FS til Public 360 ble vist.  
 
Gro kommenterte at i forbindelse med utsending av enkeltbrev til digital postkasse er 
det behov for funksjonalitet i FS for overføring til arkiv. 
  
Uninett setter opp et testmiljø i Public 360 slik at institusjonene kan teste integrasjonen 
mellom FS og Public 360. 
 
Tatt til orientering. 
 
i. Møte i Uninetts prioriteringsråd for undervisningsnære systemer 29.09.  

Muntlig referat ble gitt av Ole Martin.  
 
CERES er invitert til å delta med observatør i prioriteringsrådet. Ole Martin Nodenes 
stiller på vegne av CERES.  
 
Prioriteringsrådet vurderer å opprette 2 arbeidsgrupper på det studieadministrative 
området, en gruppe for innføring av Canvas mot institusjonene og en gruppe for digital 
eksamen. Gruppene vil eventuelt opprettes på prioriteringsrådets møte 20. november. 
 
En representant for UiO orienterte om UiOs planer for Canvas-integrasjon via FS-
API utviklet av CERES. Planen er at nytt FS-API er ferdig i februar 2018. 
 
Tatt til orientering. 
 
j. Møte om IT-BOTT 28.09.  

Muntlig referat ble gitt av Geir.  
 
Geir deltok på det årlige møtet i IT-BOTT for å presentere utviklingsprosjektene i 
CERES. I dette inngikk presentasjon av hva CERES gjør innenfor GDPR, utvikling av 
APIer, arbeid med sikkerhet og internasjonalisering. Det ble påpekt at det burde 
arbeides mer med standardisering av en del sentrale datauttrekk, f eks hva som skal til 
for å bli ansett som aktiv student i BAS-sammenheng. 
 
Tatt til orientering. 
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3.  Orienteringssaker 

 
a. Status CERES 

Kathy orienterte. Det er nå avklart at 34 ansatte fra Uninett overføres til det nye 
Tjenesteorganet. Administrative tjenester overtas av DFØ, men Ceres beholder 
tilganger mot IT-systemer ved UiO inntil videre.  
Stillingen som direktør for Tjenesteorganet er lyst ut med søknadsfrist 18.11.  
Det vil bli avholdt en felles samling for hele Tjenesteorganet 9.-10.1. 
 
Hovedkontoret vil lokaliseres til Trondheim, og Tjenesteorganet vil bestå av ca. 200 
ansatte.  

 
Tatt til orientering. 
 
b. EMREX og Erasmus Without Paper 

Geir orienterte. EMREX går over til en mer permanent organisering med en 
brukergruppe og muligens en styringsgruppe med departementsmedlemmer. 
Organisasjonen vil bli formelt opprettet 16. januar 2018 på første møte i denne 
brukergruppen. Alle som deltar i gruppen med NCP (avgir data) vil ha stemmerett og 
kan avgjøre bl a hvilke nye medlemmer som kan tas inn. CERES vil i den nye 
organisasjonen bidra med teknisk support for nykommere. 
 
EWP har fått midler til et nytt toårs-prosjekt for å produksjonssette nettverket. 
CERES deltar også i dette prosjektet. 
 
CERES deltar i to eID-prosjekter finansiert av EU (CEF). Et helnorsk prosjekt med 
Difi, Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene. Målet med dette er innføring av 
eID i Norge. Det andre prosjektet er sammen med ATOS (Spania), et spansk og et 
gresk universitet. I dette prosjektet skal det utveksles attributter om studenter ved 
bruk av eID. 
 
Tatt til orientering. 

 
c. Status drift 

Ole Martin orienterte. 
Klientendring FS8.0.7 med tilhørende databaseflis 03, leveres 21.11 og inneholder ny 
funksjonalitet for Campus. Det er viktig at institusjoner som har campus tester denne 
grundig i demobasene. 
 
CERES har startet en beta-test med FS laget i PowerBuilder 2017. Det er meningen 
at FS8.1 skal bruke PB2017-versjonen. Forhåpentligvis løser dette også problemer 
med uforutsette krasj av FS-klienten.  
Ceres avholder workshop med USIT-drift om applikasjonskrasj i begynnelsen av 
desember.  
 
Krav til passord er endret og krever nå minimum 12 tegn, og de må avvike fra det 
forrige med minst 4 tegn. Det er ikke krav til spesialtegn eller tall så lenge antall tegn 
er minst 12. 
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Institusjoner som baserer seg på Feide-innlogging for studenter med et FS-generert 
nummer skal gå over til å bruke SO-nr, da Feide ikke har god nok beskyttelse mot 
FS-generert id. 
 
Tatt til orientering. 
 
d. Status fusjoner 

Knut orienterte. Det jobbes nå med HINN og VID-Diakonova-fusjonene. Fusjon 
mellom HK og WACT er utsatt. Grunnen til det er at WACT har lovet studentene et 
vitnemål fra Westerdals. 
En mulig fusjon mellom HiMolde og NTNU er på trappene. 
 
Tatt til orientering. 

 
e. Status digital vurdering 

Knut orienterte. Ekspertgruppen for digital vurdering ønsker fortgang i arbeidet, da det 
er opprettet andre, tilsvarende grupper ved institusjonene, og disse gruppene styrer 
fremdriften nå uten å ha dialog med FS-brukere. Planleggingsgruppen ber derfor 
CERES kontakte institusjonene om dette. 
Digital vurdering er en prestisjesak og er høyt prioritert hos ledelsen ved institusjonene. 
 
Klage og begrunnelse i forhold til gruppeeksamen må kunne håndteres i FS. 
 
Riksarkivet har nå sendt CERES formatet for arkivering av protokoll. Det skal også 
overføres er data over hvem som står bak sensuren. 
 
Tatt til orientering. 
 
f. Status UTF-8 

Konvertering til UTF-8 er utsatt på grunn av behov for endringer i systemer som er 
avhengig av informasjon fra FS. Det er foretatt endringer i FS for å forberede 
overgangen. Planlagt levering er satt til november 2018. 
 
Tatt til orientering. 

 
g. Status EVUweb 

Ole Martin orienterte. Nyskriving av EVUweb er startet og i den forbindelse ble det 
avholdt et oppstartmøte med utviklerne i slutten av oktober. Arbeidet med 
kravspesifikasjons for ny EVUweb startet i 2015 og ønskene som ble samlet i 2015 er 
fortsatt aktuelle. Det vil trolig avholdes et møte i gruppen før jul. 
 
Tatt til orientering. 

 
 

4.  Evaluering av FS-Kontaktforum 15.-16.11. 

 
Kort evaluering av forumet. 
 
Planleggingsgruppen er fornøyd med seminaret, men synes at sesjonen om 
gevinstrealisering ikke var så aktuell for denne målgruppen. 
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Når det gjelder sesjonen om Nytt fra FS, så er det viktig å formidle hvilken rolle 
kontaktpersonene har i forbindelse med lansering av nye versjoner.  
 
Åpen post var nyttig og Planleggingsgruppen anbefaler den som fast punkt på 
fremtidige seminarer. Mulig at den bør avholdes begge dager. 
 
Kontaktforum er en viktig ramme for faglig samvær for institusjonenes representanter. 
 
Evalueringsskjema er lagt ut og CERES sender en mail til alle deltakerne med 
oppfordring til å sende inn svar. 
 
Neste Kontaktforum arrangeres i Stockholm mandag 9. og tirsdag 10. april med møte i 
Planleggingsgruppen dagen etter. 

 
  

5.  Innkomne ønsker  

 
a. VID – Utvide antall tegn på feltet Kode i bilde Studieprogram 

Ønsker å få utvidet feltet «kode» i bildet Studieprogram fra 10 til 12 tegn, slik at 
økonomiseksjonen enklere skal kjenne igjen studieprogram i forhold til 
økonomisystemet. 

 
Konklusjon: Ikke riktig å prioritere dette ønsket, da det finnes informasjon om koder 
andre steder i FS. 
Det bør lages en veiledning over hvordan bruke kodene og om kontostreng som bør 
eksporteres. I tillegg bør det settes merknad på rapportering som bør kunne brukes 
som en kombinasjon av kode og et annet felt. 

 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. CERES gir en veiledning til VID. 

 
b. HSN – Utvide til 3 desimaler i bilde Søknad - resultatgrunnlag 

Ønsker en mulighet for å vise 3 desimaler i Søknad resultatgrunnlag. Dette for å få med 
2 desimaler i poengberegningen når snittet ganges med 10. Det vil gi en mer nøyaktig 
poengsum til studier med stor konkurranse. 
 
Konklusjon: Forskrift om opptak til høyere utdanning $ 7-5 (2) sier:  
«Karakterpoeng er gjennomsnittet av alle talkarakterar, med to desimaler, multiplisert 
med 10. For fellesfag skal berre karakter(ar) på høgaste nivå inngå i berekninga av 
karakterpoeng.» 
 
Ekspertgruppe for opptakssystemer har tidligere behandlet saken, men frafalt den.  
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. Saken avvises på bakgrunn av opptaksforskriften. 
 
(Det er kommet en tilbakemelding fra HSN v/Hilde Strømmen om at saken utgår, 
da de har fått det til å fungere slik de ønsker det.) 
 
c. UiO – Logg for endringer i Undervisning enhet samlebilde og 

Undervisningsaktivitet samlebilde 

Ønsker tilgang på logg for endring av undervisningsenheter og for endringer i 
undervisningsaktiviteter, tilsvarende logg for vurderingsenheter som finnes i FS-
klienten. 
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Konklusjon: Bruk av logg er utbredt ved institusjonene. Brukerne må opplyses at det 
lages logg for endringer. Dersom loggen lages jfr. ønsket, må den dokumenteres.  
 
Vedtak: Til ønskelisten. 
 
d. UiO – Rutine FS250.001 Inndragning av studierett 

Ønsker at rutinen får avhakingsfelt som medfører at rutinen beregner 
studieprogresjonen med utgangspunkt i det semesteret man inndrar studieretter, og at 
rutinen beregner studieprogresjonen ut fra antall oppnådde studiepoeng fram til og 
med forrige semester og antall studiepoeng studenten er oppmeldt til inneværende 
semester. 

 
Vedtak: Til ønskelisten. 

 
e. HSN – Kopiere data fra rutine FS651.002 Beregning av oppnådd 

kvalifikasjon – utdanningsplanbasert til rutine FS655.001 Overføring av 
oppnådd kvalifikasjon til protokoll 

Ønsker en knapp som tar en videre til FS655.001, hvor feltene «kvalifikasjon» og 
«studieprogram» fra FS651.002 tas med som forslag, slik at man slipper å fylle inn 
feltene på nytt. Ev. studentnummer/f.nr dersom en har valgt «person» i utplukket i 
FS651.002.  

 
Vedtak: Til ønskelisten. 

 
f. HSN – Kopiere data fra rutine FS651.002 Beregning av oppnådd 

kvalifikasjon – utdanningsplanbasert til bilde Oppnådd kvalifikasjon 

Ønsker at man ved å klikke på knappen «Oppnådd kvalifikasjon» i rutinen FS651.002 
får med utvalget over i bildet slik at man slipper å legge inn søkekriteriene i bildet og 
søke opp på nytt.  

 
Vedtak: Til ønskelisten. 

 
g. NMBU – Utvekslingsavtale samlebilde 

Ønsker et felt hvor man kan huke av for om man vil se kun aktive betingelser eller ikke, 
slik det er med personroller i Emne samlebilde. Alternativt at man gråer ut avtaler som 
ikke er aktive, slik det er gjort med studieprogram i Emne samlebilde. 

 
Konklusjon: Saken bør videresendes til den nyopprettede utvekslingsgruppen. 

 
h. HiOA – Godkjenningssak samlebilde, knappen Endre avtaleid 

Ønsker å få tilbake knappen «Endre avtaleid» for å forenkle prosessen med at studenten 
må få endret avtaleid på godkjenningssaken sin. 
Funksjonen bør ligge på en kritisk rolle, som kun noen få har rettigheter til, f.eks. 
UTEKS_2. 

 
Konklusjon: Knappen kan være synlig så lenge det er en forhåndsgodkjenning, etter 
det gråes den ut. HiOA lager en begrunnelse for ønsket og angir hvor knappen bør 
plasseres. 
Saken videresendes til den nyopprettede utvekslingsgruppen når ny utgave av saken 
er mottatt. 
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i. UiO – Rutine FS250.001 Inndragning av studierett, vise studieprogram og 
studieretning 

Det ønskes at både programkode og studieretningskode vises i rutinen FS250.001 for å 
forenkle arbeidet med inndragning på fakultetene. 

 
Vedtak: Til ønskelisten. 
 
j. UiS – Rapport FS525.001 Kontroll av manglende studierett 

Ønsker at rapporten får et valg slik at den kan kjøres uten at studenter med 
undervisningsopptak implisitt har studierett. 

 
Vedtak: Til ønskelisten. 
 
k. HSN – Rapport FS205.002 Reskontro 

Ønsker at egengenerering av faktura på Studentweb gir markering av studieprogram i 
reskontroen, slik at det er mulig å få fangst i rapporten FS205.002 med utplukk på 
Studieprogram også for de fakturaer som er generert av studenten selv. 

 
Konklusjon: Rapporten ble opprinnelig laget for bestemte studieavgifter. 
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. 
 

 
Generelt om innkomne ønsker: Planleggingsgruppen ber om at CERES sjekker 
med kontaktpersonen dersom et ønske ikke er sendt inn via institusjonens 
kontaktperson. Ekspertgruppemedlemmer kan sende inn ønsker uten å gå via 
kontaktpersonen, dersom det synliggjøres at kontaktpersonen har fått kopi av saken. 
 
Planleggingsgruppen ber også at saker som bør behandles i ekspertgrupper sendes 
direkte til gruppene. 
 
 

6.  GDPR  

 
Hvilke konsekvenser har GDPR for FS og for institusjonene? Hvilke oppgaver må 
hhv. CERES og institusjonene ha fokus på? 

 
Behandlingsansvarlig er forpliktet til å informere om hva som lagres av informasjon 
og hvordan dataene brukes.  Den registrerte kan kreve å få innsyn i registrerte 
personopplysninger. I utgangspunktet skal den registrerte samtykke i at det registreres 
opplysninger om vedkommende. Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til 
endringer i UH-loven som gir CERES rett til å samle inn nødvendig informasjon og 
til rett automatiserte tjenester. 
 
CERES utarbeider personvernerklæring for de systemer hvor CERES er 
behandlingsansvarlig. Det gjelder Vitnemålsportalen, Samordna opptak, GAUS, 
RUST, NVB, Vitnemålsportalen, Cristin. CERES lager forslag til 
personvernerklæring for FS som institusjonene kan tilpasse til egen institusjon. 
 
Det kom spørsmål om det vil være lovlig med demobaser. CERES jurister har 
vurdert dette og konkludert med at bruken kan begrunnes med bakgrunn i testing 
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som et ledd i sikkerhetsarbeid. Det er mer uklart om det vil være mulig å bruke 
demobasene til opplæring.  
 
GDPR vil være tema også på januar-møtet, der Sadia Zaka og Marte Holhjem fra 
CERES vil være til stede under denne saken. 

 
 

7.  Oppnevning av medlemmer til ekspertgruppe for Studentutveksling  

 
CERES sendte ut en høringssak til institusjonene om nytt mandat og nye medlemmer 
til ekspertgruppen, med svarfrist 3.11.  
 
Planleggingsgruppen gikk inn for forslaget fra CERES.  
 
Nytt mandat: 
Ekspertgruppen skal jobbe for å digitalisere prosesser knyttet til studentutveksling og å 
jobbe for å etablere felles rutiner ved institusjonene knyttet til studentutveksling. 
 
Medlemmer: 
Lise Bakke Brøndbo, HiOA 
Arne Humberset, HVO 
Sissel Dahle, HSN 
Miriam Rintelen, NMH 
Dale Licata, NTNU 
Kristin Torp Skogedal, UiB 
Kristine Stærfelt, UiO 
Monika Sommervik, UiT 
 

 
8.  Omgjøring av prosjektgruppe for Fagpersonweb til en ekspertgruppe  

 
Forslag til medlemmer og nytt mandat var sendt til institusjonene med svarfrist 6.11. 
 
Planleggingsgruppen gikk inn for forslaget fra CERES. 
 
Nytt mandat: 
Gruppen skal se på løsninger for Fagpersonweb og prioritere innkomne ønsker fra 
brukerinstitusjonene. 
 
Medlemmer: 
Hanne Bruvik, HiOA 
Andreas Sylte, NTNU 
Kurt Håvard Rysjedal, UiB 
Michael Grude, UiO 
Tor Erga, UiS 
Olav Dæhli, HSN 
 
UiA sjekker internt om noen er aktuelle til å erstatte deres tidligere medlem. Hvis 
ikke, vil UiA sende en henvendelse til kontaktlisten og tilby deres plass til en annen. 
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9.  Webinarer/FS-kurs 1. halvår 2018  

 
Forslag til webinarer og FS-kurs var sendt ut på høring til institusjonene. 
 
Institusjonene er veldig fornøyd med kurs i form av webinarer. Espen foreslo at 
webinarer indekseres slik at en kan gå direkte til et ønsket punkt. Konklusjonen var at 
det bør heller lages kapitler som gjør det enklere å følge med. 
 
Grunnkurset vil ikke være et webinar, men en film som brukerne kan se på ved behov.  
UiA har sendt inn et ønske om et tradisjonelt møte for gjennomgang av rapportering. 
Her bør man legge ut opplæring for hver tabell der man forklarer hva som må være på 
plass til rapporteringsformål. 
 
Planleggingsgruppen gikk inn for forslaget fra CERES. 
 
Følgende webinarer vil bli avholdt 1. halvår 2018: 
- Lokalt opptak: Opptaksrunder, kvoter, tilpasning av tekster på web og i 

kvitterings e-post 

- Utdanningsplaner: oppdatering og vedlikehold av individuelle utdanningsplaner 

- Etterutdanning 

- Grunnkurs i FS i form av en film 

 
 

10.  Eventuelt  

 
a. NTNU - Nye felt knyttet til oppgaver 

1. Det er ønske om å registrere oppgaver som skrives i samarbeid med bedrift o.l. 
for deretter å hente ut statistikk på dette. Ønsket kommer både fra biblioteket og 
fra rektoratet som en del av et kvalitetskriterium. 

2. Det er ønske om å registrere båndlegging i FS. Ønsket kommer fra biblioteket.  

Konklusjon: NTNU bes sende inn saken som et ønske. 

b. NTNU - Forskerlinjer 

KD åpner for fem nye forskerlinjer fra høsten 2018. Det er utfordringer knyttet til 
dette når det gjelder studentstatus, utdanningsplaner m.m. 

Konklusjon: Planleggingsgruppen tar en gjennomgang av forskerlinjer på et senere 
møte. 

c. UiS - Digitalisering 

Søknadsfrist for å søke midler til digitalisering (fra Difi) er satt til 20. januar 2018. UiS 
ønsket å høre om CERES har planer om å søke om midler. 

CERES har vurdert dette, men på grunn av en krevende arbeidssituasjon i 
forbindelse med fusjon, er dette antakelig ikke aktuelt i denne omgang. 

d. UiT - EpN 

UiT ba om status for arbeidet med EpN.  
Vurderingsinformasjon er i arbeid.  
Konklusjon: EpN settes opp som orienteringssak til januar-møtet. 
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e. CERES – Medlemmer Planleggingsgruppen 

På Kontaktforumet ble det satt frem et ønske om å ta inn flere medlemmer til 
Planleggingsgruppen, og at de nye medlemmene bør komme fra små, private 
institusjoner. 

Konklusjon: Dagens medlemskap gjelder inntil det eventuelt foretas en 
omorganisering av brukermedvirkning. For øvrig er Planleggingsgruppen enig i at 
gruppen bør representere flere typer institusjoner, samtidig som det er viktig at de 
største institusjonene fortsatt er representert. 

f. UiB – Brev fra KD vedrørende studiepoeng 

Øystein informerte om at det er kommet et brev fra KD der de går tilbake på saken 
om tolkning og anvendelse av godskrivingsreglene i UH-loven. Brevet er sendt til alle 
institusjoner. 

g. CERES – Møte med HiOA vedrørende ROMS 

CERES har hatt et møte med HiOA med presentasjon av ROMS. HiOA har sagt seg 
villig til å teste ROMS.  

Planleggingsgruppen ber CERES ta en gjennomgang av alle ekspertgrupper som er 
opprettet, om gruppene er aktive og hvem som er medlemmer i den enkelte gruppe. 

h. CERES – Flis03 

Flis03 er levert, og en databaseendring legges ut. Den viktigste er endringer av modell 
for campus for vurderingsmodulen, dette gir behov for færre 
vurderingskombinasjoner for emner som gjennomføres på flere campus. 

 
Neste møte:  23.-24. januar 2018  
  

Sted: CERES, Fridtjof Nansens vei 19, Oslo 
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 15.12.2017) 

 
 

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 

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 
 
September 2017: 
Jobber nå med 
testing 
 
November 
2017: Møte med 
USIT 23.11. 
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Saker som skal følges opp (fra september 2016-møtet) 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

21/16 Sak 7 Utveksling av person- og 
studentdata: Utrede mulighet for felles 
personregister (juridiske vurderinger). 
Ønsker en enklere måte å overføre 
personinfo mellom institusjonene.  
 
a. Hvilke data skal overføres? 
b. Hvordan skal overføring skje? 

CERES September 2017: 
Se sak FS-392 på 
ønskelisten.  
Dersom saken tas 
videre, må den 
spesifiseres og 
legges på 
ønskelisten. 
Saken sendes 
tilbake til VID. 
 
Se på erfaringene 
ifm fusjonering 
av baser. 
 
November 
2017: Mottatt fra 
VID, gitt videre 
til Marte 
Holhjem 

 

 

 
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  

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 
enten høsten 
2017 eller våren 
2018 
 
September 2017: 
Må utsettes pga 
ressursmangel 
hos CERES 

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

UiA  
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Saker som skal følges opp (fra november 2017-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

34/17 Sak 3f Orienteringssaker – Status digital 
vurdering: 
CERES bes kontakte institusjonene vedr. 
arbeidet med digital vurdering. 

CERES   

39/17 Sak 10g Eventuelt – CERES: 
Ta en gjennomgang av alle 
ekspertgrupper, er gruppene aktive, se på 
medlemsoversikten. 

CERES  

 



1 

 

 

Felles studentsystem Telefon: 22852738 
CERES Telefax: 22852970 
Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@fsat.no 
0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no 

 
FS-17-067 
 

Referat 
 

 Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer 05.12.2017 
  

 
Til stede 
Åshild Elsebutangen Lunde, UiO 
Jannike Paulsen, NTNU 
Ida Langvik, CERES 
Øystein Sørvik. KHIO/AHO/MHS 
Hilde Strømmen, HSN 
Geir Magne Haraldseid-Lund, HiOA 
Linda M.H. Mcguffie, HVL 
Kristine Eriksen, UIS 
Martin Sagen 
Knut Løvold, CERES 
 
 
 
Forfall: 
Eirik Grøttum, CERES 
 
 

 
 

 
 

 

Referent:  

 
Knut Løvold, CERES   

Sist endret 06.12.17   

 

Tid: Torsdag 5. desember 2017, kl 10:00 – 15:00 

Møtested: Fridtjof Nansens vei 19, møterom Ganymede 

  

  

 

   

  

  

http://www.fsat.no/veibeskrivelse/
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 Dagsorden 

 

1) Referat fra møte 2.12.2017 
 
Referatet ble godkjent uten kommentarer 
 

2) Oppfølging av saker fra forrige møte. 
 
FS-519: Finne søknader med søknadsalternativ som ikke er ferdigbehandlet. Løsningsforslag 
2 implementeres. Se under pkt. 4. 
 
FS-541: Avkrysning i Nettsøknad, og overføring av informasjon til FS.Det er behov for å se 
nærmere på hva det er som registreres i nettsøknaden, hvordan det registreres og hvordan det 
skal komme over til FS. Det er ulike typer av informasjon som registreres i nettsøknaden, f.eks. 
kvote, forbedringer eller tilleggspoeng. Noe av dette er generelt for søknad eller 
søknadsalternativ, mens andre ting kan være spesifikt for et søknadsalternativ. 
 
Det er også behov for å sjekke registrering av søkergrunnlag Norsk, Utenlandsk, IB, Steiner, 
hvordan det registreres og kommer over til FS. Litt av problemet er at gruppene ikke er 
gjensidig utelukkende, og at det ser ut som om alle norske også kommer over som nordisk. 
 

FS-546: Rettigheter for å legge inn GSK-grunnlag. Institusjonen må ha rutiner på plass for å 
forhindre at det gjøres feil, i påvente av at en gruppe som skal jobbe med roller generelt i 
FS, kommer på plass og kommer med løsninger. Saken overføres dit. 
 
Fs-568: Sortering på søkjarnummer istedenfor alfabetisk. Frafalles 
 
Sak 5: Det er ønskelig å kunne vise Campus i Søknadsweb. Det er et eget felt på 
opptaksstudieprogram som kan settes sammen med opptaksstudieprogramnavnet og 
vises fram. Saken legges på listen over ting som ønskes gjort i Søknadsweb, uten å være 
høyest prioritert, siden det foreløpig kan løses ved å legge Campus i navnefeltet. 
 
Annet: Prioriteringsliste var sendt ut. 
 

3) Gjennomgang av ønskelisten 

FS-518: FS170.001: velge flere opptak av gangen, samt studieprogram for utreisende. Saken prioriteres 
ikke, men legges på plukklisten over saker som kan tas ved anledning. 
 
FS-521:Fjerne beregningsalgoritme for høyere utdanning etter frist. Saken prioriteres ikke, men 
legges på plukklisten over saker som kan tas ved anledning. 
 

FS-534: Rangeringslikhetstype ALL for lokale opptak. Pga mye arbeid for å få dette på plass, 
trekkes saken i denne omgang. 
 
FS-535: Snittberegningene skal tas med til historikk. Saken prioriteres ikke, men legges på 
plukklisten over saker som kan tas ved anledning. 
 
FS-536: Utvide rapporten FS216.001, med at også eksterne resultater hentes som et eget 
dokument til søkermappe. Saken prioriteres ikke, men legges på plukklisten over saker som kan tas 
ved anledning. 
 
FS-540: Overføring av historikk i profilfanen - søknad samlebilde. Saken prioriteres ikke, men 
legges på plukklisten over saker som kan tas ved anledning. 
 
FS-547: Kryss for dokumentopplasting ferdig også i LOK (som i NOM) så vi kan se om søker varsler 
etter opplasting og at krysset genererer en DUA. Denne skal være i orden. 
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FS-549: Saken gjøres ikke noe med nå. Faren for at dokumentasjon feilaktig ikke lastes opp eller fjernes 
er større enn at for mye dokumentasjon lastes opp. Må ses i sammenheng med generelle regler for 
sletting som er under utarbeidelse. 
 

FS-566: Krysstabell FS141.001. Det er ønskelig å få med fult navn på studiet, og ikke bare 
kortnavn. I tillegg er det ønskelig at rapporten også tar med studier med 0 søkere. Saken prioriteres 
ikke, men legges på plukklisten over saker som kan tas ved anledning. 
 
FS-567: FS101.014 Mottatt dokumentasjon. Rapporten lister eksterne og interne resultater, men 
det er også ønskelig at rapporten kan summere antall studiepoeng. Saken prioriteres ikke, men 
legges på plukklisten over saker som kan tas ved anledning. 
 
FS-570: Direktelenke til ferdigutfylt søknad fungerer ikke. Dette ses på som en feilretting.  
 
FS-580: Mulighet for å fjerne spørsmål om høyere utdanning fra annet univ I Søknadsweb. Det var 
enighet om å fjerne feltet fra søknadsweb. 
 

FS-584: Ferdig 
FS101.001: Til FS8.0.7: Parameter for Campus, Vis-valg for intern vurdering, Campuskode 
inkludert i datagrunnlaget for eksport til fil (vises ikke i rapporten) 
 
FS101.006: Til FS8.0.7: Parameter for Campus, Campuskode inkludert i datagrunnlaget for eksport 
til fil (vises ikke i rapporten) 
 
FS141.001: Til FS8.0.7: Campusnavn er inkludert i venstrekolonnen -lagt til etter 
studieprogramnavnet. 
 
FS192.002: Til FS8.0.7: Parameter for Campus 
 

4) Prioritering av saker på ønskelista 
 
Søknadsweb 
Det er usikkert når sakene på ønskelista til Søknadsweb blir tatt, da dette avhenger av at utviklerne kan 
finne ledig tid i perioder hvor de jobber med andre prioriterte applikasjoner.  
 

1. FS-525, 537 og 538: Høyest prioritert å få på plass løsninger for å benytte NVB i lokale opptak. 
E-vm bør hentes inn automatisk i FS for søkerne slik det gjøres i NOM, slik at man slipper å trykke på 
Hent-knappen for hver enkelt søker 
 
2. FS-569: Det legges til rette for visning av beste ventelistenummer på søknadsweb. Ventelistenummer 
skal ikke vises for grunnlag REL eller REA. I klienten må det komme mulighet på 
opptaksstudieprogrammet for å oppgi om ventelistenummer skal vises. Det er kun opptaksrutinen som 
endrer ventelistenummer. 
 
3. FS-583: Føring av «J» eller «N» på de enkelte valgalternativ. Saken var diskutert på forrige møte, men 
uteglemt i referatet. Ble ytterligere presisert nå. 
Behov for to nye felt i tabellen SOKNADVALG 
-Innvilget J/N. Dvs. om søker er innvilget å få plass på sitt søknadsvalg. Overføringsrutinen må ta hensyn 
til dette slik at søker bare får opptak til emner med J. Dette vil gjøre at institusjonene kan ta vare på 
søknadshistorikken, og ikke trenger å fjerne søknadsvalg. 
-Prioriteringsnummer, slik at søker kan prioritere mellom de ulike søknadsvalgene. Søknadsweb må 
endres for å kunne vise dette fram. 
 
3. Publisering av kravelementer på søknadsweb. Saken prioriteres på linje med FS-583, men antas å 
være en mye mindre jobb.  
 
Som en oppfølging av diskusjonen rundt dette, ble det bestem at det på marsmøtet skulle gjøres en 
gjennomgang av hvordan institusjonene håndterer enkeltemneopptakene. Alle institusjonene må 
forberede dette og presentere løsningen på møtet. Det er en fordel om det blir distribuert til medlemmene 
i gruppen, i god tid før møtet. 
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FS 
 

1. FS-517: Geir og Knut lager et forslag til løsning, som sendes ut til gruppen for godkjenning. En 
mulig løsning er å slå sammen vurderingsfeltet med merknadsfeltene. Vurderingsfeltet og 
underbildet for merknad fjernes. I stedet kommer et felt med alle merknader, og med mulighet for å 
angi merknadstype. Det skal være mulig å filtrere i feltet, slik at kun merknader av en type vises. 
Som default kan man tenke seg enten at saksbehandler selv velger default visning, eller at 
applikasjonen husker siste visning. Det må være mulig i rapporter å markere hvilke merknadstyper 
som skal være med. 
 
2. FS-525, 537, 538. Prioriteres høyt å få på plass bruk av NVB i Lokale opptak. 
 
3.FS-519 Finne søknader med søknadsalternativ som ikke er ferdigbehandlet. Løsningsforslag 2 

implementeres. Synliggjøre og gjøre søkbar diagnosen (som dukker opp ved å trykke Fullfør) Det vil 
langt på vei være tilstrekkelig informasjon i denne til å kunne finne ikke ferdigbehandlede 
søknadsalternativ. Det er særlig diagnosen FFP01 (Manglende oppdatering av fagprofil for ikke-
kvalifiserte søknader) som gjerne skulle vært tilgjengelig. 
 

4. FS565:  FS159.001 Opprette søker som student. Det er ønskelig å kunne registrere i underbildet 
Opptakstermin i Opptak studieprogram samlebildet, hva som er start og evt. sluttdato for 
studieretten. Mange studieprogram har avvikende datoer for start og slutt, og da må rutinen kjøres 
for et og et program. Prioriteringen av setting av periode skal da være: 
          1. Registrering på søknadsalternativet 
          2. Registrering på opptakstermin 
          3. Registrering i rutinen 159.001. 
 

5. FS-520: Det ønskelig at man i resultatgrunnlaget klikker én gang på kvalifikasjonstittelen 
(bachelorgrad), for å ta med alle resultater som inngår i kvalifikasjonen i 
resultatgrunnlagskalkulatoren.  Det må også tydelig vises i resultatgrunnlaget hvilke emner som 
inngår i graden.  I tillegg til rettingen i forhold til at dersom det i resultatgrunnlag endres vekting, så 
tas det nå ikke hensyn til dette ved beregning av gjennomsnittskarakter.  
 

5) Neste møte: 
Tirsdag 23.1.17. Nettmøte 
Tirsdag 13.3, kl 10-16: CERES, rom Ganymede 
 

6) Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt 

 

Oppfølgingssaker desembermøtet 

Nummer Sak Ansvarlig Merknad 

FS-541 
Hvilke felter fra Nettsøknad 
må komme med til FS 

Institusjonene og 
CERES 

 

Sak 3 

Til marsmøtet. Beskrive 
hvordan opptak til 
enkeltemner foretas ved 
institusjonene. 

Institusjonene  

 



1 

 

 

 

Felles studentsystem Telefon: 22852738 
USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 
Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@fsat.no 
0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no 

 
FS-17-066 
 

Referat 
 

 Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 07.12.2017 
  

Til: 
 
Gunhild Raunsgard, HVL 
Steinar Melsæter, HiMolde 
Kristine Kvamme, HIOA 
Øyvind Hauge, NTNU 
Linda Greftegreff Bø, UiA 
Magnus Svendsen Nerheim, UIB 
Johanne Randøl Smestad, UIO 
Karin Beate Brennholm, UiT 
Christine Johnsen, Uninett 
Marte Holhjem, CERES (referent) 

Knut Løvold, CERES 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

Referat sist endret: 21.12.2017    

 

Tid: Torsdag 7. desember 2017, kl 10:30 – 16:30 

Møtested: UiT Norges arktiske universitet 
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 Dagsorden 

 
1) Godkjenning av referat fra møte 31.10.2017 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
 

2) Referatsaker 

a) UNINETT-konferansen 

Flere av ekspertgruppens medlemmer deltok på UNINETT-konferansen. 

b) Workshop Uniwise 

Workshop med Uniwise er avholdt. (Workshop med Inspera skal finne sted i morgen 08.12.17.) 

 

 

3) Oppfølgingssaker fra møtet 31.10.2017 

 

Num
mer 

Sak Status 
 

Ansvarlig Merknad 

2b Tilbakeskriving fra 
eksamensystemene 

 Tilbakeføring av 
møtt-status 

 Tilbakeføring av 
HVEM som 
tilbakefører til FS 
(hvis personen 
ikke finnes i FS 
kommer det et 
varsel) 

 Tilbakeføring av 
HVEM som har 
sensurert, pr 
kandidat (f.nr på 
sensor) Hvis 
automatisk 
sensur: FS må få 
et navn på en 
sensor (dette må 
altså løses i 
eksamenssysteme
t) 

 Dato/klokkelsett 
for når sensur ble 
godkjent 

 Begrunnelse, 
skriftlig: pdf + url 
muntlig: pdf? 

7.12.17 Alt er 
klart i FS for å ta 
i mot møtt, 
avbrutt og ikke 
møtt fra 
eksamenssyste
mene. 
 
Dette mangler 
fremdeles i 
Wiseflow 

CERES/ 
leverandører 

7.12.17: CERES har sendt 
en ny bestilling til Uniwise 
på disse punktene (de har 
hovedreleaser i mars og 
okt. De rekker trolig ikke få 
dette med i mars-releasen) 

 
Begrunnelse, muntlig: 
CERES drøfter med egne 
utviklere hva som er mest 
hensiktsmessig av pdf eller 
ikke. 

3a Nye felt i FS for 
gruppehåndering  

 Gruppekode 

 Felt for å angi om 

7.12.17: Ikke på 
plass pr i dag 

CERES 7.12.17: Wiseflow 
genererer i dag en 
gruppeID. Når oppgaven er 
levert må dette nummeret 

http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2017/digital-vurdering-2017-12-07/fs-17-061-ref-digital-vurdering-311017.pdf
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gruppe skal 
organiseres i FS 
eller 
eksamenssystem 

 Kommisjonsfordel
ing etter 
gruppenummer 

sendes til FS. 
 
Egen arbeidsgruppe 
nedsettes for å se på 
gruppeeksamen. 
 

3b Tilbakeskriving av sensur 
direkte til protokoll (et 
eget felt) 

 Overføre resultat 

 Sammenslåing av 
karakter 
(automatikk) 

7.12.17: Ikke på 
plass pr i dag 

CERES/ 
Institusjonene 

7.12.17: Utviklingsleder 
om vurdering med flere 
deler/sammenslåing av 
karakter peker på flere 
problemstillinger som vi 
må ta høyde for. 
 
Vi må huske: 
-sammenslåinger som 
gjøres utenfor FS (eks. i 
Excel) 
-konte-eksamener 
 
I første omgang ønsker 
ekspertgruppen å 
iverksette sensur direkte til 
protokoll for vurderinger 
som kun har en karakter.  
 
Videre må institusjonene 
se på egen praksis og gå 
igjennom behov/problem-
stillinger 

3c Varslingsrutine for 
begrunnelse/klage 

7.12.17: Under 
arbeid. 
Løsningsforslag 
er klart, men 
må ferdigstilles i 
FS.  
 
I FS, vurd.enhet: 
det innføres tre 
felter for e-post 
(intern sensor, 
ekstern sensor 
og administrativ 
person). Man 
kan da hake av 
at en eller flere 
skal få e-
postvarsel. 
 
Rutinene med å 
sende ut e-post: 
målet er at det 
skal sendes ut 

CERES 7.12.17: Varsel i FS vil 
komme i bildene Sted, 
Vurd.komb og Vurd.enhet 

 
Så snart funksjonaliteten 
er på plass må den testes 
ut og eventuelt justeres. 
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færrest mulig e-
post 

3d Arkivering av klagesaker 

 Utveksling til P360 

 Oppsett av 
klagebrev og 
vedtaksbrev til 
arkiv 

 Mulighet for å 
hente klage og 
vedtaksbrev i 
rapport slik at det 
kan arkiveres i 
andre 
arkivløsninger 

7.12.17: Det 
jobbes for å få 
på plass denne 
integrasjon for 
godkjennings-
saker. Når den 
er klar skal det 
tilrettelegges 
for klagesaker. 

CERES Ikke noe nytt å melde. 
Venter på utvikling hos 
CERES.  
 
HiOA har sagt seg ville til å 
teste. 

4 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. 
 

7.12.17: Det er 
behov for et 
endelig 
løsnings-forslag. 

CERES/UiO/lev
erandørene 

7.12.17: Vi tar sikte på å få 
utviklet et løsningsforslag 
på workshoppen med 
Inspera 8.12.17. 
 
Egen arbeidsgruppe 
nedsettes for å se på 
stedhierarki og roller. 
 

6a Registrere og tilbakeskrive 
tittel, leveringstidspunkt og 
eventuelle annen 
informasjon fra 
eksamenssystem til FS.  

7.12.17 Behov 
for å avklare 
hvilken 
informasjon og 
funksjonalitet. 

CERES/institusj
onene/leveran
dørene 

7.12.17 Første skritt er å få 
inn tittel og 
leveringstidspunkt i FS. 
 
Relevante 
problemstillinger: 
-Hva er maxgrensen på 
antall tegn på tittel i FS? 
-Både engelsk og bokmål 
og nynorsk? 
-Hva skal skje hvis det 
allerede finnes noe i dette 
feltet i FS og det kommer 
data til FS?  
-Kan dette innføres før 
UTF8 er på plass i FS? 
-Er det behov for en 
direkte 
databasetilknytning i 
stedet for WS? (ev. hente 
inn tittel fra FS først slik at 
denne vises hvis det 
allerede finnes en tittel)  
 
Egen arbeidsgruppe 
nedsettes for å se på 
innlevering av 
studentoppgaver. 
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6b Overføre informasjon om 
ev. klage fra FS til 
eksamenssystem for å 
forhindre publisering 

 CERES/leveran
dører 

7.12.17: Ikke drøftet med 
Uniwise. 
Vil bli drøftet med 8.12.17. 

7 Ny løsning for overføring av 
data til Riksarkiv 

7.12.17 
Avventer 
innspill fra 
Arkivlederne 

CERES 7.12.17: NTNU og Nord 
skal formulere et brev om 
hva de tenker om 
overføringa.  
(Riksarkivet har oversendt 
forslag til kontrakt). 

8 Test av Fagpersonweb  Institusjonene 7.12.17: HVL: -Sensur-
registrering fungerer fint. 
-Obligatoriske krav 
fungerer ikke så bra 
grunnet manglende 
mulighet til å sortere (er 
meldt inn). 
UiO: skal teste neste uke.  

9 Klage og begrunnelse, i dag 
er det to felt for opprinnelig 
kommisjon i FS. Bør endres. 

7.12.17: Vil bli 
endret. 
Kommer i neste 
versjon av 
klienten 8.0.8. 

CERES Må kontrolleres mot WS så 
snart det er rettet i FS. 

10a Filter på sensursystem i 
FS578.001 Ikke 
ferdigbehandlede 
vurderingsenheter. Gjelder 
også andre steder det er 
mulig å filtrere på 
eksamenssystem. Sjekk 
arbeidsmengde for endring. 

 Ukjent. CERES 7.12.17: Informasjon i 
Studentweb hentes i dag fra 
vurd.kombinasjonen. Burde 
heller hente fra 
vurd.enheten! (Det gjelder 
også flere andre rutiner og 
rapporter). 
 
Ekspertgruppenes 
medlemmer kan melde inn 
saker som dette til fs-
support (med FS-kontakt på 
kopi). Ev. sette ned en egen 
arbeidsgruppe? 

10b Forhindre tilbakeskriving av 
sensur. Innføre ny logikk for 
bruk av feltene 
«Eksamenssystem» og 
«Sensursystem». Ref :::: 

7.12.17: Ikke på 
plass pr i dag 

CERES 7.12.17: CERES følger opp 
med egne utviklere 

10c Mulighet for overføring av 
vurderingsenheter uten 
eksamensdato eller 
uttaksdato. Få med år 
termin i uttrekket. 

 CERES/leveran
dører 

7.12.17: Uniwise må se på 
hvor mye jobb dette er.  
CERES tar det opp med 
Inspera 8.12.17 

10d Hvilke data skal overføres 
fra FS til eksamenssytemene 
(som ikke overføres i dag)? 

 Institusjonene
/CERES 

7.12.17: Se tabellen 
nedenfor. 
 
I tillegg på CERES følge opp 
at forespørsel om 
begrunnelse sendes fra FS 
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1
0
d
 
Skriving fra FS til eksamenssystemene; hvilke data? 
 
Forslag til felt 

        Emne-hierarki (hierarkisk oppbygning) 

 Alle vurderingsdeler, også de som ikke er eksamensgjennomføringer 

 Nødvendig tilleggsinformasjon om emne slik at "Emne" blir et konsept i Inspera som ligger 
over prøver 

o VurdOrd kode (håndterer sluttresultat) 
o VurderingsKombKode 

        Organisasjonsstruktur (stedkoder) 

        Person (inkl. aktivstatus) 

        Rolle (med knytning mot person, emne og organisasjon) 

        Individuell innleveringsfrist for spesielt masteroppgaver 

        Studentnavn 

        Gruppetilhørighet 

        Informasjon om pågående/avsluttet begrunnelse- og klageprosess slik at publisering av 

masteroppgave (og lignende) ikke gjøres. 

 Karakterregel (skal ligge i API allerede) 

 Sensursystem/eksamenssystem 

 År og termin 

 Informasjon om tilrettelegging (komme tilbake til dette på et senere tidspunkt) 

 Læringsmål på emne (ikke bare fritekst - for å kunne brukes til å styre vurdering) 

 Campus 

 Antall studiepoeng 

 Hjelpemiddelkode og hjelpemidler 
 

Skriving fra eksamenssytemene til FS; hvilke data? 
 
Forslag til felt 

        Informasjon om masteroppgave og phd til vitnemål som tittel muligens også veileder 

        Individuell innleveringsfrist 

        Gruppetilhørighet 

        Er det nødvendig med informasjon om for eksempel industrisamarbeid, 

gruppeoppgaver? 
 

4) Sammensetning av ekspertgruppen, nye medlemmer, mandat 

Leder av UNINETT sitt prioriteringsråd for undervisningsnære systemer, Nils Johan Lysne, deltok på 
deler av ekspertgruppemøtet. UNINETT sitt prioriteringsråd for undervisningsnære systemer foreslo 
på sitt møte 20.11.17 å opprette to arbeidsgrupper; en for digital eksamen og en for læringsplattformer. 
Ekspertgruppen for digital vurdering frykter at det ikke er hensiktsmessig at det dannes en ny gruppe i 
tillegg til denne. Ekspertgruppen for digital vurdering råder derfor UNINETT til ikke å opprette enda en 
gruppe for digital eksamen. 

 

til Wiseflow (slik at sensor 
får opp sine forespørsler i 
Wiseflow) 

10f Hvilke data skal overføres 
fra eksamenssytemene til 
FS (som ikke overføres i 
dag)? 

 Institusjonene 7.12.17: Se tabellen  
nedenfor, samt 
2b og 3a 
 

13 Prioritering av (nye) 
fokusområder for 2018 og 
hvem som skal jobbe med 
hva. 

 Institusjonene 7.12.17:-Bli ferdig med 
allerede igangsatte 
oppgaver 
 
Se tabeller nedenfor med 
oppfølgingssaker. 
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Ekspertgruppen for digital vurdering har i dag kun to medlemmer fra institusjoner som benytter Wiseflow. 
Det har derfor kommet et forslag på å utvide gruppa med ett eller flere medlemmer.  

 

Ekspertgruppen synes det er ok met ett medlem til, helst fra en institusjon som benytter Wiseflow.  

Ekspertgruppa har ingen ønsker om å endre på mandatet. 

 

5) Videre arbeid 

I tillegg til oppgaver som allerede blir sett på er det ønskelig å etablere noen nye 
undergrupper/arbeidsgrupper for å se på følgende områder (medlemmer i parentes, koordinator i fet skrift) 

 

Prioriterte områder: 

 Stedhierarki og roller (UiO, UiB, UiT) 

 Emnepakke (eks mappevurdering) (UiB, UiO, NTNU, UiT) 

 Innlevering av studentoppgaver (Ikke inkl. masteravtaler/kontrakter) (NTNU, UiA, HiMolde, HVL) 

 Gruppeeksamen (UiA, HiOA, NTNU) 

 

Mindre prioriterte områder: 

 Tredjepartssystemer og andre hjelpemidler i eksamenssystemene (UiB, UiT, UiO, HiMolde) 

 Prosesser for å opprette kommisjoner og sensor (HVL, UiT, UiA, HiOA) 

 

I tillegg til dette bes alle medlemmene om å gå igjennom hvilke rapporter det er behov for å endre/ev. nye 
rapporter (inkl. mulighet til å ta ut rapporter både på eksamenssystem og på sensursystem). 

 

6) Neste møte/kommende møter 

En gang i slutten av januar: et statusmøte på nett 
Tirsdag 13. februar, UiB 
Torsdag 5. april, HiOA  
Fredag 25. mai, HiMolde 

 

7) Eventuelt  

UiB: Ønsker å se mer aktivt på hvordan læringsmål kan benyttes i vurdering (må struktureres på en annen 
måte enn i dag i FS (Stort fritekstfelt). 

 
Til orientering fra UiB:  
UiB har nå et anbud ute til leverandører: de ønsker et system for vakthåndtering ved eksamen (et 
bemanningssystem for eksamensvakter).  
 
 
Oppfølgingssaker fra møtet 07.12.2017 

 

 Num
mer 

Sak Status 
 

Ansvarlig Merknad 

4 Sammensetning av 
ekspertgruppen, nye 
medlemmer 

Det må sendes 
forespørsel til 
institusjonene 
på forslag til 
nytt medlem  

CERES Det er 
Planleggingsgruppen som 
vedtar eventuelle 
endringer i gruppens 
medlemmer. Deres neste 
møte er 23. januar. 

5 Videre arbeid Sette i gang 
arbeidet i de 
nye arbeids-
gruppene 

Institusjonene  
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Referat 
 

 Møte i STAR-Ekspertgruppe  

 

Tilstede: 
 
Karen Skadsheim Sikkeland, UiO 
Mustafa Hussain, UiB  
Øyvind Hjuring Mikalsen, UiT 

Ingrid Susanne Andersen, UiA  
Åse B Skrindo, UiA 

Hans Jacob Berntsen, HSN  
Marit Vartdal Engeseth, HVO 
Jan Erik Johansen, NMH  
Mari Våla, CERES 

Martin Sagen, CERES  
Stein Aske, CERES  
Ragnar E. Pettersen, CERES 

 
 

 
 
 

 

Forfall: 

 
Anne-Lise Lande, UiO  
Gro Christensen, HiOA 
Ivar Pettersen, NTNU 

Yngve Bersvendsen, NSD 
Joar Nybo, KD 
 

 

  

  

 

Tid:                 Onsdag 13. Desember, klokken 10-15 
 

 
Møtested:      Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier,  
  Fridtjof Nansens vei 19 

http://www.fsat.no/veibeskrivelse/ 

   
   

 

 

CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for 
forskning og studier 
Fridtjof Nansens vei 19, 0316 Oslo 
E-mail: postmottak@ceres.no 
URL: http://www.ceres.no/ 
Telefon: 22841832 
 

STAR 18-001 
MV/REP 



 

Referat 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 
Det var ingen kommentarer til referatet. 
 
 

2. Status for Tableau  
  

a. Studiebarometeret 
 

NOKUT tar sikte på å oversende data til Ceres i januar. Det er to typer data NOKUT 
kan sende.  
 

- Ett med informasjon om hvilke studieprogram hver enkelt student går på. 

I dette datasettet fjernes svar fra studenter som går på studieprogrammer 
med færre enn 5 svarende. 

- Ett med svar fra alle studentene på institusjonen, men uten 
programinformasjon. 

 
STAR gruppen ønsket begge typer data.  

 

b. KDs gruppe for begrepsavklaring 
 
Arbeidet i denne gruppen fortsetter. Når arbeidet er mer modent vil vi ha en nærmere 

gjennomgang av dette i STAR.  
 
c. PHD kilde 
 

UiO jobber aktivt med rapporter knyttet til forskerutdanningen. På bakgrunn av dette 
har Ceres gjort endringer på datakilden knyttet til phd studie. Det har blitt bygget en 
ny kilde for phd. Når det meldes behov også fra andre institusjoner vil vi ta dette opp 
som sak i STAR.   
 
d. Nytt tjenesteorgan og omorganisering 

 
Det ble informert om at CERES blir en del av et nytt tjenesteorgan under KD fra 1. 
Januar 2018. Videre ble det informert om endringer i intern organisering ved CERES.  

 

e. Laste tid på server 
 

Det var ingen spesielle kommentarer til laste tid.   

 
3. Institusjonelle sites  

 
Den planlagte strukturen for studiedata på Tableau server er delt i tre områder.  
 

• FS-siten 
Skal inneholde rapporter som henter data direkte fra FS. Til å begynne med vil fokus 

være på operative rapporter for FS-brukere. Ceres har et ansvar for å bygge rapporter 
og datakilder basert på institusjonene ønsker.  
 

• De Institusjonelle sitene 
En mulighet for enkelt institusjonen til å bygge et område hvor de selv lager datakilder 

og rapporter. STAR skal komme med et forslag til retningslinjer for dette område 

 
• FS-Datavarehus siten (STAR-siten) 

Dette område inneholder de rapporten og datakildene som så langt er spesifisert av 
STAR. Data er hentet fra Datavarehus og har fokus på overordene rapporter. 
 



Når det gjelder de institusjonelle sitene hadde STAR gruppen følgende innspill. Det er 
behov for at en raskt etablerer en struktur. Videre var det et ønske om at 
institusjonene har det administrative ansvaret for egen site. Det ble videre en 
diskusjon rundt hvilken type data og hvilke brukere en institusjonelle site skulle ha. 
Gruppen ble enig om at UiO og UiT skulle være pilotinstitusjoner. Ceres har dialog med 

de to for å begynne arbeidet.   
 
 

4. Desktopbrukere  
 
STAR gruppen mente det var behov for klarer informasjon til Desktopbrukere. Ceres 
lager et utkast til informasjon som sendes STAR gruppen. 

 
5. Brukerdata 

 
Det er mulig å ta ut statistikk over bruk av Tableau. Som en prøveordning vil 
medlemmer av STAR kunne be om tilgang til rapporter over bruk av Tableau ved deres 
institusjon. Bruk av rapporter over bruk av Tableau vil bli sett i lys av personvernet.    

 
6. Søknads og opptaksdata 

 
STAR gruppen ble enig om at SOA1 rapporten skal rendyrkes som rapport over NOM 
opptaket. Det skal lages en egen variant for lokale opptak. UiA, UIO og UIT kommer 
med innspill til lokal rapport. Det er en sperrefrist på data knyttet til NOM opptaket. 
Ceres kommer med forslag til rutine som sikrer at de som trenger tilgang til disse 

dataene i perioden rundt sperrefristen for det, men dataene ikke er tilgjengelig for 
andre i denne perioden.      
 

7. Studieprogramlederrapporten 
 
STAR gruppen ønsket at en så på muligheten for å lage en oppdatert versjon av 
Studieprogramlederrapporten. UiA, UiO og UiT vil sammen med Ceres lage et nytt 

utkast med litt endringer på visning og med noen nye typer data inkludert data fra 
studiebarometeret.   
 

8. Eventuelt  
 

- UiO presenterte en rapport over utveksling  

- UiT presenterte rapport over kandidaters førstegangsregistrert fylke 
kontra nåværende bosted 

- Neste møte er 6. Februar 2018 
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Program 

FS-Kontaktforum april 2018 
Clarion Hotel Sign, Stockholm 

 
Lage ev. noe for søndag kveld 
 
Mandag 9. april 

 

10:00  Oppstart  

10:00 – 11:30 FORMIDDAGSSESJON  

10:00 – 10:10 

10:10 – 10:30 

Velkommen  

Om Tjenesteorganet 

Tina Lingjærde, TO 

Roar Olsen, TO 

10:30 – 11:30 Nytt fra FS  
Ny versjon av FS er levert. Hva inneholder den? 

Geir Vangen, TO 

11:30 – 12:30 Lunsj  

12:30 – 17:00 ETTERMIDDAGSSESJON  

12:30 – 12:45 Kommer i nærmeste fremtid (i løpet av høsten 2018) 
Nærmere presentasjon av planlagte leveranser 2. halvår 2018 

Geir Vangen, TO 

12:45 – 13:15 Undervisningsmodulen Sven Petter Næss, TO 

13:15 – 13:45 Digital vurdering Knut Løvold, TO 

13:45 – 14:00 Erfaringsutveksling. Åpen post hvor man kan stille spørsmål til 
andre institusjoner 

 

14:00 – 14:20 Kaffepause 20 min med snacks  

14:20 – 17:00 Ladok  NN 

20:00 Middag  

  

https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/stockholm/clarion-hotel-sign/


Program 

Tirsdag 10. april 
 

09:00 Oppstart  

09:00 – 11:30 FORMIDDAGSSESJON  

09:00 – 09:15 Praktiske opplysninger m.m.  

09:15 – 09:45 EpN 
xxx 

Myriam J. Massaoud, TO 

09:45 – 10:15 Integrasjoner Public 360 og ROMS Sven Petter M. Næss, TO 
Christina Elmar, TO 

10:15 – 10:45 FS - API  Martin Sagen, TO 

10:45 – 11:30 STAR og Tableau Ragnar E. Pettersen, TO 

11:30 – 12:30 Lunsj  

12:30 – 15:00 ETTERMIDDAGSSESJON  

12:30 – 13:00 Fagpersonweb Kjetil Røse Høybråten, 
TO 

13:00 – 13:30 Uninett? NN 

13:30 – 13:45 Erfaringsutveksling. Åpen post hvor man kan stille spørsmål til 
andre institusjoner 

 

13:45 – 14:05 Kaffepause 20 min med snacks  

14:05 – 14:35 EVUweb NN 

14:25 – 14:45 xxx  

14:45 – 15:00 Oppsummering  

15:00  God tur hjem!  

Sjekk om Uninett har noe interessant som de kan bidra med 
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RT 239194 

 [Overskrift: Skriv her hva saken gjelder] 
 

F
y
ll

e
s
 u

t 
a
v
 i

n
s
ti

tu
s
jo

n
e
n

 

 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Høgskulen på Vestlandet, Kjetil Hågenvik. 

Dato 10.11.17 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet 159.001 med mer. Handler om statusen FRITATT på 
registerkortet 

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

Har vært diskutert på møte i Studentweb-gruppen. Avtalt at 
vi sender endringsønske på vegne av oss, UiS og UiT 

Begrunnelse  
 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Saken begynte som et innspill om å få endret meldingen 
«Semesteravgift er betalt for terminen…» når man har 
status FRITATT på betalingsform i registerkortet. Den bør 
ikke vise «er betalt» når man faktisk er fritatt for betaling. 
 
Samt at vi ønsket en funksjonalitet ala den som finnes i 
439.001 Oppretting av kursdeltaker også for 159.001 
Oppretting av student, hvor man kan velge å få en 
automatisk oppretting av registerkort med betalingsform 
FRITATT.  

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Vi ønsker et av følgende alternativer: 
 

1. Et nytt valg i rutinen 159.001 Opprette søkere som 
student hvor man kan velge å få opprettet 
registerkort med status FRITATT som 
betalingsform for studenter som tas opp på 
Studieprogram med J i feltet «Fritak sem.avgift» 
 
Alternativt 
 

2. Automatisk oppretting av registerkort med status 
FRITATT som betalingsform for studenter som tas 
opp på Studieprogram med J i feltet «Fritak sem. 
Avgift» 

 
Resultatet av begge alternativene skal være at studenten 
får opprettet et registerkort med betalingsformen FRITATT 
og J i feltet «Betaling OK», samt at det ikke lenger står «er 
betalt» på Studentweb. 

Vurdering av konsekvenser Man sikrer at studenter som skal ha fritak får registerkort 
med riktig status og man unngår dermed at studenter som 
egentlig skal være fritatt likevel betaler.  
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Bør ikke være noen problematiske konsekvenser. 
Alternativ 1 er kanskje likevel en tryggere og mer fleksibel 
løsning enn alternativ 2, siden man da har full kontroll selv 
og kan styre dette som en vil. 
 
For øvrig ønsker vi at rutinen 359.001 Generering av 
registerkort skal beholdes slik den er i dag. Vårt ønske er 
altså et supplement til denne. 

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  
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RT 239305 

Merknadsfelt fra tabellen PERSONROLLE i FS202.001 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Universitetet i Bergen v/Gaute Svendsen 

Dato 09.11.2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet  

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

 

Begrunnelse  
 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Vi bruker personrollen KONTAKT til å knytte 
kontaktpersoner til eksamen, og FS202.001 til å ta ut lister 
til eksamenslokalene. Men haken for ‘Merknad’ bruker 
merknadsteksten fra FAGPERSON.MERKNADTEKST. Vi 
trenger også en mulighet til å ha forskjellige merknader 
basert på personrolle. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Ny hake for ‘Merknad personrolle’ i FS202.001 Fagperson 
som viser merknad fra 
PERSONROLLE.MERKNADTEKST, eventuelt at 
eksisterende merknadsfilter gjøres om til en flerverdi med 
fagperson-merknad på hake og personrolle-merknad på 
firkant. 

Løsningsforslag  

Vurdering av konsekvenser  
 

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  
 

 

 



<sideskift> 
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RT 240816 

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

Nord universitet, Bente Duun 

Dato 04.12.2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Tilganger 

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 

 

 

 

I forbindelse med praksisregistrering har 
praksiskonsulentene behov for FS_KODE tilgang for å 
registrere praksissted. Dette er uheldig siden rollen gir 
tilgang til alt av koder i FS.  

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Skille ut sted som egen kodetilgang. 

Vurdering av konsekvenser Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

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  
 
 

 

 



<sideskift> 
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RT 241017 

 
Karakterutskrifter og vitnemål: ikke vise personnummerdelen (5-siffer) 
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 Institusjon ved FS-
kontaktperson 

Universitetet i Oslo 
ved Lena Charlotte Finseth 

Dato 7. desember 2017 

Bilde/Rutine/Rappor
t/Annet 

Karakterutskrifter og vitnemål, både papirutskrifter og digitalt 
signerte PDF-er. 

Opprinnelig RT-
id/saksdokument 

 

Begrunnelse Vi foreslår at man på karakterutskrifter og vitnemål også på norsk 
utelater personnummerdelen av resultateiers fødselsnummer og 
bare viser fram fødselsdato. Dette for å trygge resultateiers 
personvern ved usikret digital deling av dokumenter (eksempelvis 
e-post). 

 

 

 

Beskrivelse av 
problemstilling 

Se over og under. 

 

 

 
Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva 
ønskes 
gjort 

Begrunnelse 

Vi har hatt en dialog med UiOs jurister og IT-sikkerhetsansvarlige om 
karakterutskrifter med fødselsnummer (fødselsdato og personnummer) 
og hvilke muligheter vi har til å sende slike dokumenter til studenter på e-
post og liknede (eksempelvis Filesender). Vi har fortsatt studenter som 
ikke kan dra nytte av de digitale selvbetjeningsløsningene i Vitnemålpor-
talen og Studentweb (dvs. bestille digital karakterutskrift). 
 
IT-juristene og IT-sikkerhetsansvarlige er entydige på at vi ikke kan sen-
de studenter karakterutskrifter som inneholder fullt fødselsnummer på e-
post. Karakterutskrifter fra FS (FS600.001 og FS600.003(?)) på norsk 
inneholder per i dag fullt fødselsnummer. Vi vet at studentene selv gjerne 
deler både karakterutskrifter generelt og pdf-er fra Vitnemålsportalen på 
e-post, til tross for at fødselsnummeret deres kan komme på avveie, og 
endringen vil derfor ta oss alle til mye tryggere personvernmessig far-
vann. 
 
Litt historikk 
Utformingen av karakterutskrifter er et resultat av konsensus i sektoren: 
institusjonene har spilt inn hvilke elementer de ønsker å ha med, og så 
har en engere krets blitt enige om hvilke som skal være med. Standardi-
sering har vært viktigere enn digitalisering, og man har trolig oppfattet det 
som selvsagt at fødselsnummer skulle inkluderes.  
 
Jonny Sundnes hos oss var med på det tilsvarende samordningsarbeidet 
for vitnemål, og fødselsnummer ble oppfattet som et selvsagt element. 
På engelske vitnemål brukes imidlertid bare fødselsdato, og studentene 
klarer seg likevel fint. Ph.d.-diplomene har (faktisk) verken fødselsnum-
mer eller fødselsdato, bare navn. Diploma Supplement skal ifølge EU-
malen ha fødselsdato, og så er det valgfritt å inkludere ev. nasjonale 
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identifikasjonsnumre.   
 
På FS Planleggingsgruppe i januar 2017 ble det i sak 15 d. tatt opp at 
man savnet fødselsnummer (11 siffer) på engelske vitnemål. Slik plan-
leggingsgruppen så på det i januar 2017, var dette noe som hang igjen 
fra tidligere, da engelskspråklige vitnemål bare ble utstedt til utenlandske 
studenter. I dag utstedes det engelske vitnemål også for norske studen-
ter, og UiB foreslo derfor at fødselsnummer skulle vises også der. Saken 
ble diskutert videre på FS Planleggingsgruppemøtet i mars 2017 i sak 7, 
der CERES foreslo at norske fødselsnumre kommer ut på vitnemål uav-
hengig av språk. Ledeteksten burde i følge forslaget endres til "National 
identification".  
 
Vi tenker at det bør være samme visning hva gjelder karakterutskrifter og 
vitnemål, og likt på alle språk. Med tanke på personvernet mener vi nå at 
dette blir best sikret ved å fjerne personnummerdelen og bare vise fram 
fødselsdatoen både på karakterutskrifter og på vitnemål. 

Løsningsforsl
ag 

Utelate personnummerdelen (5 siffer) av fødselsnummeret og bare vise 
fram resultateiers fødselsdato på karakterutskrifter og vitnemål, på alle 
språk og både på papir og på digitalt signerte pdf-er. 

Vurdering av 
konsekvenser 

Vurdering av behov for entydig identifisering 
  
Departementet skriver følgende i siste høring om endring av uh-loven:   
"Departementet foreslår at navn og personnummer skal kunne behand-
les i forbindelse med opptak og andre studieadministrative formål. I den 
nasjonale opptaksmodellen og i sine studieadministrative systemer be-
handler utdanningsinstitusjonene opplysninger om svært mange perso-
ner, og det er derfor behov for entydig identifisering. Fødselsnummeret 
er et unikt identifiseringsnummer og er med det en personopplysning. 
Fødselsnummeret regnes ikke som en sensitiv opplysning og er ikke 
taushetsbelagt. Fødselsnummer kan likevel bare brukes når det er saklig 
behov for det og sikker identifisering ikke kan oppnås på annen måte. I 
de fleste tilfeller er det tilstrekkelig å bruke navn, adresse og fødselsdato 
for å sikre riktig identifisering av en person. Imidlertid kan det i forbindel-
se med behandling av opplysninger om svært mange personer foreligge 
en reell risiko for at det i systemet er registrert flere personer med sam-
me navn og samme fødselsdato. På bakgrunn av dette foreligger det 
etter departementets vurdering et saklig behov for at fødselsnummer skal 
anvendes for å identifisere søkere og studenter, jf. forslag til ny person-
opplysningslov § 92." 
 
Hensynet til entydig identifisering vil imidlertid ikke være aktuelt på indi-
vidnivå. En arbeidsgiver vil typisk bare håndtere én Jan Johansen av 
gangen, og med fødselsdato i tillegg framstår risikoen for feilidentifisering 
som liten.  
 
Vi har snakket om behovet for at en person må kunne koble dokumenter 
med ulikt navn til hverandre, for eksempel hvis noen har fått vitnemål og 
senere skifter navn ifm. ekteskap eller annet. Denne typen endringer kan 
imidlertid dokumenteres på annet vis også, for eksempel med bekreftel-
sen på navneendringen. KD har for øvrig slått fast at man kan søke om 
(og skal få) nytt vitnemål hvis man skifter kjønn. 
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Vurdering av 
juridiske 
forhold osv. 
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 Kommentarer  

Omfang 1 time 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 

 
Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 



<sideskift> 



Vis svar - Nettskjema

https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2475055[15.12.2017 10:10:51]

Innsending av endringsønsker - ref.nr. 2475055

Levert den 14. desember 2017 10:55

Navn på din institusjon og ditt navn *

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson

Din e-post *

Dagens dato *

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder *

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.

Beskrivelse av problemstilling *

Løsningsforslag *

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

Innsending av endringsønsker
1

UiB, Øystein Ørnegård

oystein.ornegard@uib.no

14.12.2017

Studentbevis-app

n/a

En del museer o.l. gir kunststudentene gratis eller rabattert adgang - men bare om de kan bevise at de er kunststudent.

Den gamle semesterkvitteringen viste studieprogramkoden(e) som studenten hadde studierett på. Det gjør ikke studentbevisappen.

Vise fram studieprogramkode(r) på samme måte som semesterkvitteringen gjorde det.

Kunststudentene slipper å bestille semesterkvittering på papir for å gå på museum. Arbeid spart for institusjonen. Kan kanskje gjelde
andre steder i landet også?

Ikke besvart

https://www.uio.no/
https://nettskjema.uio.no/user/form/preview.html?id=88210
https://nettskjema.uio.no/user/form/builder.html?id=88210
https://nettskjema.uio.no/user/form/settings.html?id=88210
https://nettskjema.uio.no/user/form/permissions.html?id=88210
https://nettskjema.uio.no/user/form/collect-responses.html?id=88210
https://nettskjema.uio.no/user/form/results.html?id=88210
aumoe
Understreking

aumoe
Tekstboks
FS-17-004-81

aumoe
Tekstboks
Utvikling kjøpes fra Computas og betales av institusjonene.RT 241432



Vis svar - Nettskjema

https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2475055[15.12.2017 10:10:51]

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.)

Ikke besvart

Ikke besvart

Ikke besvart



https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2477478[15.12.2017 12:21:53]

Innsending av endringsønsker - ref.nr. 2477478

Levert den 15. desember 2017 10:36

Navn på din institusjon og ditt navn *

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson

Din e-post *

Dagens dato *

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder *

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.

Beskrivelse av problemstilling *

Løsningsforslag *

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

Innsending av endringsønsker

UiT Norges arktiske universitet - Karl-Erlend Mikalsen

Karl-erlend.mikalsen@uit.no

15.12.2017

tabell stedinfo

#241368

Tabellen skal tas i bruk, og dagens restriksjon på hvem som kan oppdatere blir da veldig tung.

Kun brukere med tilgang FS_KODE kan gjøre endringer i tabell STEDINFO

brukere med tilgang FS_UTVEKSLING2 får også tilgang til å gjøre endringer. Eventuelt at det blir en ny og egen tilgang.

Personer som skal oppdatere tabell STEDINFO slipper å få FS_KODE, som hjelper oss veldig.

ingen

FS-004-83

Omfang: 1 time

https://www.uio.no/
https://nettskjema.uio.no/user/form/preview.html?id=88210
https://nettskjema.uio.no/user/form/builder.html?id=88210
https://nettskjema.uio.no/user/form/settings.html?id=88210
https://nettskjema.uio.no/user/form/permissions.html?id=88210
https://nettskjema.uio.no/user/form/collect-responses.html?id=88210
https://nettskjema.uio.no/user/form/results.html?id=88210


Vis svar - Nettskjema

https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2477478[15.12.2017 12:21:53]

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.)

Se nylige endringer i Nettskjema (v205.2)

Ikke besvart

Ikke besvart

Ikke besvart

Ansvarlig for denne tjenesten
Webseksjonen – USIT

Vilkår
Personvern og vilkår for bruk
Nettskjema bruker informasjonskapsler

Kontaktinformasjon
Kontaktpunkter Nettskjema

https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/aktuelt/versjoner/
http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/web/
https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/mer-om/personvern/tos.html
https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/mer-om/personvern/cookies.html
http://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/kontakt/
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RT 241811 

2017-12-22 10:36:10 thor_hojgaard.anti@nmbu.no (Thor Højgaard Anti) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2487633) er levert 

Date: Fri, 22 Dec 2017 10:36:09 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: thor_hojgaard.anti@nmbu.no 

URL: https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2487633 [Open URL] 

Navn på din institusjon og ditt navn Thor Højgaard Anti 

Din e-post thor_hojgaard.anti@nmbu.no 

Dagens dato 22.12.2017 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Oppnådd kvalifikasjon 

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

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

 Ingen 

Begrunnelse 

Begrunnelse for ønske eller hvorfor saken ønskes behandlet på nytt. 

 Ønsker å få faste rutiner på hvordan beregne oppnådd kvalifikasjon 

Beskrivelse av problemstilling 
 I dag så er det noen saksbehandlere som ikke vil bruke rutinene for beregning av 

oppnådd kvalifikasjon (fs651.002/651.001), men i stedet oppretter dem manuelt 
direkte i bildet. Vi ønsker at alle skal gjøre det på samme måte via rutinene for å 
kunne kvalitetssikre bedre at alt som skal være med på vitnemålet blir med 

Løsningsforslag 
 Muligheten for å opprette kvalifikasjoner manuelt blir skilt ut som en egen rettighet slik 

at man med rettigheten FS_GRAD1 bare har mulighet til å opprette grader via 
rutinene. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Får det mer uniformt på måten ting blir gjort og lettere å kvalitetssikre produksjonen av 
vitnemål. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
 Ingen utover dagens praksis 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=828903
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=241811&QuoteTransaction=3872680&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=241811&QuoteTransaction=3872680&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=241811&QuoteTransaction=3872680
https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2487633
https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2487633


<sideskift> 



FS-18-004-1 
 
Estimert omfang: 1 time 
 
RT 242015 

2018-01-03 09:24:05 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2495286) er levert 

Date: Wed, 3 Jan 2018 09:24:03 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

URL: https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2495286 [Open URL] 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Universitetet i Stavanger - Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

Dagens dato 
 03.01.2018 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Bildet Utdanningsplan 

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

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

 Ikke behandlet tidligere 

Begrunnelse 

Begrunnelse for ønske eller hvorfor saken ønskes behandlet på nytt. 

 Ønsket kontroll i bildet Utdanningsplan 

Beskrivelse av problemstilling 
 Når en saksbehandler erstatter et emne i utdanningsplanen til en student med et 

annet emne, så hender det ofte at en glemmer å registrere Godkjenning av 
forkunnskaper dersom emnet som erstattes er et forkunnskapskrav for et annet emne 
i utdanningsplanen. 

Løsningsforslag 
 Dersom det i bildet Utdanningsplan setter "J" i feltet "Erstattet av annet emne" så 

foretas det en kontroll om emnet som erstattes er et forkunnskapskrav til et annet 
emne som ligger i utdanningsplanen til studenten. Dersom det er det, så gis det et 
varsel om at det bør registreres "Godkjenning av forkunnskapskrav" i 
Godkjenningssak samlebilde. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1165736
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=242015&QuoteTransaction=3877074&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=242015&QuoteTransaction=3877074&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=242015&QuoteTransaction=3877074
https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2495286
https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2495286


FS-18-004-1 
 
Estimert omfang: 1 time 
 

 I dag er det ofte studenter som gir beskjed om manglende forkunnskapskrav pga. 
erstattet emne. Ved en kontroll når en saksbehandler foretar erstatningen så vil en 
oppdage mangelen da i stedenfor at studenten må melde fra om dette. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 Ikke besvart 

 Ikke besvart 

 



FS-18-004-2 
 
Estimert omfang: 3 timer 
 
RT 242334 

2018-01-08 08:15:18 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2503212) er levert 

Date: Mon, 8 Jan 2018 08:15:16 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 UiS - Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

Dagens dato 
 08.01.2018 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Vektingsreduksjonsregel 

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

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

 Ikke behandlet tidligere 

Begrunnelse 

Begrunnelse for ønske eller hvorfor saken ønskes behandlet på nytt. 

 I dag er periode en vektingsreduksjon gjelder for angitt som dato fra-til. Både i forhold 
til å behandle en vektingsreduksjon i EPN og visning på nettsider hentet ut fra FS så 
hadde det vært enklere å angi vektingsreduksjonen med periode fra - til (år-semester). 

Beskrivelse av problemstilling 
 Ved angivelse av vektingsreduksjonsregel med dato fra-til (som det er i dag), så kan 

det oppstå noen problemer. Når vi henter ut emnedata fra FS for å presentere på 
nettsidene så vil det være overlappende perioder. Hvis en regel skal gjelde til og med 
vårsemester, bør eksempelvis dato settes til 01.10. (slik at konteeksamen også 
kommer med), men det betyr også at vektingsreduksjonsregel vil vises for neste 
studieårs emnebeskrivelse som vi henter ut på nettsidene (dato for å tas med her er 
1.7.) 

Løsningsforslag 
 Periodeangivelse endres fra dato fra-til, til å bli periode fra-til (år-semester). Anbefalte 

forkunnskaper angis i periode (år-semester) fra-til. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Mer korrekte data i FS. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1165736
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=242334&QuoteTransaction=3883186&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=242334&QuoteTransaction=3883186&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=242334&QuoteTransaction=3883186


FS-18-004-2 
 
Estimert omfang: 3 timer 
 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 Ikke besvart 

 Ikke besvart 

 



FS-18-004-3 
 
Estimert omfang: 5 minutter 
 
RT242572 

2018-01-10 10:54:17 Hans Jacob Berntsen <Hans.J.Berntsen@usn.no> - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2510783) er levert 

Date: Wed, 10 Jan 2018 10:54:15 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: hans.j.berntsen@usn.no 

URL: https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2510783 [Open URL] 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Høgskolen i Sørøst-Norge v/Hans Jacob Berntsen 

Din e-post 
 hans.j.berntsen@usn.no 

Dagens dato 
 10.01.2018 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Vurderingskombinasjon samlebilde 

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

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

 Nei 

Begrunnelse 

Begrunnelse for ønske eller hvorfor saken ønskes behandlet på nytt. 

 Eksporten fra FS til Canvas trigges bl.a. av feltet «LMS-Eksport: J/N» i en rekke 
bilder, inklusive Vurderingskombinasjon samlebilde. 
 
Ved opprettelse av nye vurderingskombinasjoner settes feltet «LMS-eksport» default 
til «J», noe som genererer uønskede «vurderingsrom» i Canvas. 
De som har ansvaret for opprettelse av vurderingskombinasjoner er ikke 
oppmerksomme nok på akkurat dette feltet, og det genererer en del ryddejobb i 
etterkant – både i FS og i Canvas. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Vi antar at de fleste institusjoner ønsker at feltet «LMS-eksport» default settes til «N» 

ved opprettelse av vurderingskombinasjoner og ikke "J" som i dag. 

Løsningsforslag 
 Endre defaultinnstilling i feltet fra «J» til «N». 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1246181
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=242572&QuoteTransaction=3888005&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=242572&QuoteTransaction=3888005&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=242572&QuoteTransaction=3888005
https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2510783
https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=2510783


FS-18-004-3 
 
Estimert omfang: 5 minutter 
 

 Vi ser kun fordeler ved dette, for alle institusjoner som benytter Canvas som LMS. Vi 
unngår at det opprettes uønskede rom i Canvas, og det blir behov for mindre rydding 
både i Canvas og i FS. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 Ikke besvart 

 Ikke besvart 

 



FS-18-004-4 
 
Estimert omfang: 2 timer 
 
RT 242596 
 
Høgskolen i Sørøst-Norge v/Hans Jacob Berntsen 
10.01.2018 

Endringsønsker: Campus inn i bilder/rutiner/rapporter i 
vurderingsmodulen 

 
Begrunnelse: 
Gjennom dialog med Sven Petter Næss (RT-sak 242059), er HSN oppfordret til å sende inn en samlet 
sak som gjelder behov for Campusfunksjonalitet. Vi har delt det i to saker. Denne saken gjelder 
Campusfunksjonalitet knyttet til vurderingsmodulen. Det er der det haster mest. 
 
For at vi skal kunne ta i bruk ny funksjonalitet for campus i bildene vurderingskombinasjon 
samlebilde og vurderingsenhet samlebilde er det flere bilder, rutiner og rapporter som må komme 
med campus. Det samme gjelder eksamensbemanning og kommisjoner. 
 
Beskrivelse av problemstilling: 
Det er nødvendig med Campus i disse bildene, rutinene og rapportene for å ta i bruk ny 
campusfunksjonalitet i vurderingsmodulen. Dette mener vi også vil gjelde for alle andre institusjoner 
som har behov for å ta i bruk denne funksjonaliteten. 
 
 
Løsningsforslag: 
Endringer i Campusfunksjonalitet i datamodellen og klienten gjør at det kan være vanskelig å 
overskue alle konsekvenser. Vi er åpne for alternative måter å løse behovet på. 
 
Følgende bilder, rutiner og rapporter bør få med campus. Det er sikkert også flere, men dette er de vi 
har funnet pr. i dag: 
 
Bilder som må ha felt for Campus 

 Plassering av kandidat i timeplan: 
o Vi ser for oss at det kommer et visningsfelt for campus i overbildet, slik at det 

kommer tydelig fram hvilken campus rommet tilhører. 
o Vi ser også for oss en funksjonalitet hvor studenter bare kan plasseres på rom med 

samme campus som vurderingsmeldingen deres.  Det vil si at når man trykker på 
knapp for å plassere alle kandidater på et rom, tar den bare de med samme campus 
som rommet. 

 Umulig periode for eksamensvakt 
o Ønskelig med CAMPUS som visningsfelt, utledet fra bildet «Stedtilhørighet for 

eksamensvakt» 

 Eksamensvaktplan 

 Kommisjon med sensorer 
 
Rapporter som må kunne kjøres med utvalg på Campus: 
FS501.002 Kommisjon for eksamen 
FS503.002 Vaktplan for rom 
FS503.003 Eksamensvaktplan 
FS504.001 Brev til eksamensvakt 
FS520.001 Vurderingsmeldte studenter 



FS-18-004-4 
 
Estimert omfang: 2 timer 
 
RT 242596 
 
FS521.001 Arbeidsliste 1 Vurderingsmelding 
FS521.002 Arbeidsliste 2 Vurderingsmelding 
FS521.003 Arbeidsliste 3 Vurderingsmelding 
FS565.001 Kandidatlister 
FS566.001 Vurderingsprotokoll 
FS568.001 Resultatliste vurdering 
 
Rutiner som må kunne kjøres på Campus: 
FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering 
FS510.002 Oppmelding av kull til vurdering/Undervisning på grunnlag av utdanningsplan 
FS550.001 Kandidatnummerering 
FS513.001 Kopiere meldinger fra en vurderingsenhet til en annen 
FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger 
FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering 
FS573.001 Overføring av vurderingsmelding til vurderingsprotokoll. 
 
 



FS-18-004-5 
 
Estimert omfang: 3 timer 
 
RT 242597 
 
Høgskolen i Sørøst-Norge v/Hans Jacob Berntsen 
10.01.2018 

Endringsønsker: Campus inn i bilder/rutiner/rapporter i andre 
moduler enn vurderingsmodulen 

 

Begrunnelse 

I forbindelse med innføring av Campus i FS, ser vi det er flere bilder rutiner og rapporter som 

må kunne kjøres på campus for at vi skal kunne ta i bruk denne nye funksjonaliteten fullt ut. 

 

Beskrivelse av problemstilling 

Flere av bildene, rutinene og rapportene i FS må kunne kjøres på campus for at vi skal kunne 

bruke campusfunksjonaliteten. Dette gjelder der vi har studieprogram og emner på tvers av 

campus. Hver campus vil for eksempel ofte ha behov for å kjøre rapporter på kun sin campus, 

som klasselister eller oversikt over hvilke studenter som har et emne i sin utdanningsplan et 

gitt semester. 

 

Løsningsforslag 

Vi har laget en liste over bilder, rutiner og rapporter hvor det vil være behov for campus. Det 

kan også være flere, men dette er de vi ser pr. i dag. 

 

Bilder: 
Utdanningsplan: Trenger felt for Campus slik at man kan søke opp alle studenter på et 

studieprogram på en campus. 

 

Rutiner: 
FS718003 Sletting/bytting av emner i utdanningsplan 

FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan (når kjøres for kull) 

FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – Utdanningsplanbasert 

FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll 

FS207.001 Fakturaoppretting: Trengs for utplukk Kull/klasse og Vurdmeldt emne 

 

Rapporter: 

FS 301.010 Studenter i studiekull 

FS727.004 Studenter tilknyttet emne (utdanningsplan) 

FS670.001 Vitnemålsdokumenter 

FS301.006 Klassebilder 

 
 
 



<ekstra sideskfit> 



FS-18-005-1 Oversikt ønskelisten 
 
Project: FS 
Fix Version: Ønsker 
Status: Open 
Sorted by: Priority descending, then Key ascending 
1–16 of 16 as at: 08/Jan/18 12:30 
 

Key Summary P Original 
Estimate 

Created Environment Merknader 

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-
16-004-40). 

FS-419 FS200.011 Regenerering av infotekster 1 2 days 10/Mar/16 NMBU Dette er tekser som kommer fra 
EpN. Burde være en databasejobb. 

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

2 
 

01/Oct/15 UiS  

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 

 

FS-543 Rettigheter for merknadsfelt i bilde 
Opptaksstudieprogram 

2 
 

10/Aug/17 UiA Samme rettigheter som rollen 
FS_OPPTAK4 som kommer i 
FS8.0.2 

FS-576 Status publiser, rutine FS508.001 Oppretting av 
vurd.enheter og Vurd.komb samlebilde  

2 2 hours 28/Sep/17 UiB  

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-419
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-419
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-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
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-543
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-543
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-543
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-576
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-576
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-576


FS-18-005-1 Oversikt ønskelisten 
 

Key Summary P Original 
Estimate 

Created Environment Merknader 

FS-590 Rapport FS525.001 Kontroll av manglende studierett  2 
 

30/Nov/17 UiS  

FS-591 Rutine FS250.001 Inndragning av studierett 2 
 

30/Nov/17 UiO  

FS-592 Rutine FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon 
og bilde Oppnådd kvalifikasjon 

2 1 hour 30/Nov/17 HSN  

FS-593 Rutine FS651.002 og FS655.001 Overføring av 
oppnådd kvalifikasjon til protokoll 

2 1 hour 30/Nov/17 HSN  

FS-594 Rutine FS250.001 Inndragning av studierett - lav 
studieproduksjon 

2 4 hours 30/Nov/17 UiO  

FS-595 Undervisningsenhet samlebilde  2 1 day 30/Nov/17 UiO  

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

FS-546 Rettigheter for å legge inn GSK-grunnlag 0 
 

22/Aug/17 UIS Tas i arbeidsgruppen som skal 
gjennomgå roller. 

 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-590
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-590
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-591
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-591
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-592
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-592
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-592
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-593
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-593
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-593
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-594
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-594
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-594
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-595
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-595
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-403
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-403
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-485
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-485
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-546
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-546


PRIO 1 [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  

Remaining 

Estimate: 

3 weeks  

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> 

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

fellesgrader (FS-392).: 

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


PRIO 1 [FS-419] FS200.011 Regenerering av infotekster Created: 10/Mar/16  Updated: 

28/Sep/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Studieelementer  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  Feature Request  Priority:  Major  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Remaining 

Estimate: 

2 days  

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? 

 

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


PRIO 2 [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  

Remaining 

Estimate: 

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


 

PRIO 2 [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  

Remaining 

Estimate: 

2 days  

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


PRIO 2 [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  

Remaining 

Estimate: 

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


PRIO 2 [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  

Remaining 

Estimate: 

2 hours  

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


PRIO 2 [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  

Remaining 

Estimate: 

1 hour  

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


 

PRIO 2 [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  

Remaining 

Estimate: 

3 hours  

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


PRIO 2 [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  

Remaining 

Estimate: 

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


PRIO 2 [FS-576] Status publiser, rutine FS508.001 Oppretting av 

vurd.enheter og Vurd.komb samlebilde Created: 28/Sep/17  Updated: 28/Sep/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Vurdering  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Remaining 

Estimate: 

2 hours  

Original 

Estimate: 

2 hours  

Environment:  UiB 

 

Attachments:  FS-17-004-44 UiB-Status publiser FS508001 og Vurdenheter.pdf      

RT ticket id: 223,719  

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

 

 Description     

På vurderingsenhet er det et J/N-felt som styrer om enheten skal komme med i ulike 

eksporter.  

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. 

 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-576
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-576
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://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=223719


 

PRIO 2 [FS-590] Rapport FS525.001 Kontroll av manglende studierett Created: 

30/Nov/17  Updated: 30/Nov/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Vurdering  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UiS 

 

Attachments:  FS-17-004-67 UiS-F525001 Kontroll av manglende studierett.pdf      

RT ticket id: 238,275  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=238275  

 

 Description     

Vi har behov for en rapport som fanger opp studenter som ikke har studierett ved 

institusjonen (dvs. ikke gyldig studierettperiode), men som ligger meldt til 

undervisning/vurdering i emner. Rapport FS525.001 Kontroll av manglende studierett er slik 

vi ønsker, men den beregner at studenter som er tatt opp på undervisning implisitt har 

studierett, og dermed fanger den ikke opp de studenter vi ønsker. 

 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-590
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://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=238275


PRIO 2 [FS-591] Rutine FS250.001 Inndragning av studierett Created: 

30/Nov/17  Updated: 30/Nov/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Programstudent  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UiO 

 

Attachments:  FS-17-004-66 UiO-FS250001 Inndragning av studierett.pdf      

RT ticket id: 237,817  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=237817  

 

 Description     

Vise programkode og studieretningskode i inndragningsrutinen FS250.001 

 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-591
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10642%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=237817


PRIO 2 [FS-592] Rutine FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon og 

bilde Oppnådd kvalifikasjon Created: 30/Nov/17  Updated: 30/Nov/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Kvalifikasjon  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Remaining 

Estimate: 

1 hour  

Original 

Estimate: 

1 hour  

Environment:  HSN 

 

Attachments:  FS-17-004-61 HSN- kvalifikasjon rutine FS651.002 og bilde Oppnådd 

kvalifikasjon.pdf      

RT ticket id: 236,541  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=236541  

 

 Description     

Det er ønskelig at ved å klikke på knappen Oppnådd kvalifikasjon i rutinen FS651.002 så 

kommer utvalget fra rutinen med over i bildet, slik at man slipper å legge inn søkekriteriene 

der og søke opp på nytt. 

 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-592
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-592
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=236541


PRIO 2 [FS-593] Rutine FS651.002 og FS655.001 Overføring av oppnådd 

kvalifikasjon til protokoll Created: 30/Nov/17  Updated: 30/Nov/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Kvalifikasjon  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Remaining 

Estimate: 

1 hour  

Original 

Estimate: 

1 hour  

Environment:  HSN 

 

Attachments:  FS-17-004-60 HSN- kvalifikasjon rutine FS651.002 og 

FS655.001.pdf      

RT ticket id: 236,471  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=236471  

 

 Description     

I rutine FS651.002 ønskes det en knapp som tar en videre til FS655.001, hvor feltene 

kvalifikasjon og studieprogram fra FS651.002 tas med som forslag, slik at man slipper å 

fylle de inn på nytt. Evt. studentnummer/Fnr hvis en har valgt person i utplukket i 651.002. 

 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-593
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-593
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=236471


PRIO 2 [FS-594] Rutine FS250.001 Inndragning av studierett - lav 

studieproduksjon Created: 30/Nov/17  Updated: 30/Nov/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Programstudent  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Remaining 

Estimate: 

4 hours  

Original 

Estimate: 

4 hours  

Environment:  UiO 

 

Attachments:  FS-17-004-59 UiO-FS250001 Inndragning av studierett.pdf      

RT ticket id: 235,558  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=235558  

 

 Description     

Vi ønsker at rutinen FS250.001 får avhakingsfelt som medfører at rutinen beregne 

studieprogresjonen med utgangspunkt i det semesteret man inndrar studieretter og beregne 

studieprogresjonen ut fra antall oppnådde studiepoeng fram til og med forrige semester + 

antall studiepoeng studenten er oppmeldt til inneværende semester.  

 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-594
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-594
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10642%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=235558


PRIO 2 [FS-595] Undervisningsenhet samlebilde Created: 30/Nov/17  Updated: 30/Nov/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Undervisning  

Affects 

Version/s: 

Ønsker  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Aune M. Moe  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Remaining 

Estimate: 

1 day  

Original 

Estimate: 

1 day  

Environment:  UiO 

 

Attachments:  FS-17-004-58 UiO-undervisningsenhet-logg.pdf      

RT ticket id: 235,543  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=235543  

 

 Description     

Logger for endringer i undervisningsenhet og undervisningsaktiviteter i FS-klienten, jf. 

loggene som finnes for endringer i vurderingsenheter og emnekombinasjoner. 

 

 

 Comments     

Comment by Aune M. Moe [ 30/Nov/17 ]  

Møte i Planleggingsgruppen 17.11.: Bruk av logg er utbredt ved institusjonene. Brukerne må 

opplyses at det lages logg for endringer. Dersom loggen lages jfr. ønsket, må den 

dokumenteres. 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-595
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
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https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
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https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe


PRIO 0 [FS-403] DBH-rapporter Created: 07/Oct/15  Updated: 10/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  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  DBH-rapporter 

 

Attachments:  FS-17-044-1 Rapport fra Arbeidsgruppe for samordnet rapportering i 

Universitets- og høgskolesektoren.pdf     FS-17-044-2 Vedlegg til 

Rapport Arbeidsgruppe for samordnet rapportering.xlsx      

 

 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


PRIO 0 [FS-485] Ny variant av rollene FS_EKS1 og FS_EKS2  

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  

Remaining 

Estimate: 

1 hour  

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. 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. 

Notat fra UiT er vedlagt. 

 

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


 

PRIO 0 [FS-546] Rettigheter for å legge inn GSK-grunnlag Created: 22/Aug/17  Updated: 

28/Dec/17  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønsker  

 

Type:  New Feature  Priority:  Trivial  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UIS 

 

Attachments:  fs-10-150-1-skjema 22.08.17.docx      

RT ticket id: 234,605  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=234605  

 

 Description     

Ved saksbehandling av lokalt opptak, samt manuell registrering i FS har vi oppdaget flere 

feil i registrering av GSK-grunnlag. Selv om vi har prøvd å formidle at GSK-grunnlag kun 

skal settes av Opptakskontoret (da det er her kunnskapen om GSK ligger) oppdager vi flere 

tilfeller hvor det er registrert feil. De feilene vi oppdager med en gang kan vi endre, men 

resten må annulleres via sodaweb. Faren ved feil er at GSK vedtaket kan bli gjenbrukt ved 

senere søking uten å bli oppdaget. Dette kan føre til at søkere som ikke er kvalifisert får 

opptak. 

 

 

 Comments     

Comment by Knut Løvold [ 08/Nov/17 ]  

Møte 2.11.17: Rettigheter for å legge inn GSK-grunnlag. Det er gjort en jobb i 

planleggingsgruppa i forhold til roller og rettigheter. Gruppen lurer på om det er behov for 

egen rolle også for å legge inn Studentgrunnlag. I dag finnes et ganske stort antall roller, og 

det er ikke sikkert at det er ønskelig med ytterligere oppsplitting av roller. Det er vanskelig å 

se helt hva som er ønsket her. Er det noen roller i dag, som har rettigheter til å legge in GSK, 

og som ikke lenger skal ha det?  GSK konklusjon er en del av persontabellen, så endringer i 

rollene kan medføre at institusjonene må legge om rutiner for hvem som kan legge inn 

personer i FS. 

Endringer i roller skal i utgangspunktet behandles i planleggingsgruppen og sendes tilbake 

dit. UIS må imidlertid komme med en nærmere beskrivelse av dette. I løsningsforslaget er 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-546
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
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https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=234605
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov


det skissert at GSK kan være en egen rettighet under roller og funksjoner. Det er uklart 

hvordan dette skal fungere. 

Comment by Knut Løvold [ 05/Dec/17 ]  

Møte 5.12.17 : Institusjonen må ha rutiner på plass for å forhindre at det gjøres feil, i påvente 

av at en gruppe som skal jobbe med roller generelt i FS, kommer på plass og kommer med 

løsninger. Saken overføres dit. 

 
 

  

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


<sideskift> 



Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan avd. Oslo 
 

 

Notat FS-18-003-2 

 

Til FS-Planleggingsgruppemøte januar 2018 

 

Sak 10. Studentbevis-appen 

Hva ønsker Planleggingsgruppen for Studentbevis-appen? 

Appen har etter omskrivingen i 2016 nå vært i normal drift i 1,5 år. Feilretting og noen endringer har 

blitt gjennomført, men ingen større endringer i funksjonaliteten.  

CERES har til nå vurdert om appen skal ha funksjonalitet som gjør at den kan benyttes som 

nøkkelkort, men dette vil kreve at institusjonene har kortlesere ved sine dører som støtter en slik 

løsning. Vi gikk derfor ikke videre med dette. Har institusjonene noen synspunkter på eventuelt å gå 

videre med dette? 

Videre mottok CERES høsten 2017 en rekke henvendelser fra private skoler (høgskoler, fagskoler, 

fylkeskommuner/videregående skoler) som ønsket å ta i bruk appen. Vi tok en vurdering på dette og 

kom frem til at vi ikke ønsker å prioritere å sette av forvaltningsressurser til dette. Det er mulig vi på 

sikt kan tilby appen til fagskoler som sender utdanningsresultater til Vitnemålsportalen og som 

benytter Feide.  

CERES har også fått en henvendelse fra et transportselskap som lurte på om de kunne koble sine 

systemer med appen. Studentbevis-appen er som kjent i dag ikke koblet til noen tredjeparter. For at 

en student skal få moderasjon hos transportselskaper o.l må studenten altså vise frem appen i tillegg 

til annen gyldig billett. Flere og flere transportselskaper tilbyr apper for billettkjøp. Hva tenker 

Planleggingsgruppen om å tilgjengeliggjøre tjenesten som sier om et studentbevis er gyldig eller ikke 

for tredjeparter, f.eks. via Dataporten? (Se gjerne det som står under "Er gyldig" på 

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/teknisk/fsws-

dok/dataporten/studentbevis.html.) 

På generell basis lurer CERES på om Planleggingsgruppen har gjort seg noen tanker om hva de ønsker 

for appen, eller om det er ønskelig å la den være slik den er. 

 

 

 

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/teknisk/fsws-dok/dataporten/studentbevis.html
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/teknisk/fsws-dok/dataporten/studentbevis.html


<sideskift> 



Fra: Gro Christensen
Til: fs-sekretariat@fsat.no
Kopi: fs-planlegging@fsat.no
Emne: [fs-planlegging] Sak til Eventuelt - planleggingsgruppemøte januar
Dato: 13. januar 2018 18:20:25

Hei
Jeg har en sak jeg ønsker å ta opp på eventuelt på førstkommende planleggingsgruppemøte.
Det gjelder hvordan CERES orienterer institusjonene om ny funksjonalitet i FS og dokumentasjon på hvordan
den nye funksjonaliteten er tenkt tatt i bruk/virker.

Ofte ender vi opp med å være usikre på hvordan nye funksjonaliteter i FS fungerer og blir sittende å teste mye
frem og tilbake for å finne ut hvordan dette skal benyttes. Vi opplever også at når ting lanseres som nytt i FS,
mangler det fortsatt en funksjonalitet for å kunne ta dette i bruk, uten at vi er klar over dette. Vi bruker derfor
unødvendig med tid på testing av ting som enkelt kunne vært informert om fra CERES sin side.

Et konkret eksempel er klientendring FS8.08 med følgende beskjed: "FS-klientversjon 8.08 er nå lagt ut i
demobasene for testing. Vi planlegger å legge den i produksjonsbasene så fort som mulig, så fint om dere tester
så fort som mulig."

Videre sies det

På vurderingsenhet samlebilde og vurderingskombinasjon samlebilde:
"Nytt kartotekkort:Sensorvarsling: Kan her angi om intern og/eller ekstern sensor skal ha varsling pr e-post om
begrunnelse/klage/sensur. FS-572"

Her fremgår det ikke klart, hverken av endringsdokumentasjonen eller Jira-saken det er lenket til (en lenke som
kom i ettertid), at den bakenforliggende funksjonaliteten ikke enda er på plass, men kommer i en senere versjon.
Det er heller ingen informasjon om hvordan dette konkret er tenkt å fungere. Sendes epost til både intern og
ekstern sensor når begge har "J"? Hvor ofte sendes epost? Hvor kan vi eventuelt styre dette? Det bes i tillegg
om at man tester så fort som mulig.  

Dette gjelder for øvrig spesielt på søknader via studentweb, og begrunnelse og klage i studentweb. Her har ting
blitt implementert svært gradvis og det er problematisk for institusjonene å teste funksjonalitet isolert sett fordi
man ikke får et nødvendig helhetsinntrykk av prosessen, spesielt fordi man ikke har et forhold til hvordan det
teknisk sett er tenkt implementert. Reell testing krever også involvering av de riktige brukerne og da kan ikke
bare deler av funksjonaliteten være på plass. Da mister også CERES viktig tilbakemelding og institusjonene
opplever å få et produkt som anses som ferdig utviklet, men som ikke fungerer i praksis.

Vi savner derfor et mer helhetlig perspektiv på implementering og kommunikasjon om ny funksjonalitet som
ivaretar institusjonenes behov for informasjon og påvirkning.

Hilsen Gro

FS-18-003-1

mailto:fs-sekretariat@fsat.no
mailto:fs-planlegging@fsat.no


<sideskift> 



Fra: Sven Erik Sivertsen
Til: fs-sekretariat@fsat.no
Kopi: fs-planlegging@fsat.no
Emne: [fs-sekretariat] Sak til FS planleggingsgruppemøte januar 2018
Dato: 10. januar 2018 09:07:57

Gjengir henvendelse under.  Dette skaper ganske mye støy og inngår i en rekke prosjekter av lignende karakter
der vi som arbeidet med FS skal kaste oss inn i det som for oss framstår som lite koordinerte initiativ.  Kan vi
diskutere hva dette dreier seg om på FS planleggingsgruppemøte.   En spesiell utfordring til UiS og UiOA som
kanskje kan orientere.

Vennlig hilsen

Sven Erik Sivertsen

NTNU

Marianne Malkenes Aune hos oss skriver:

«Jeg deltok i møte hos HiOA torsdag sammen med repr. Fra ILU ang det vi trodde var praksisweb. Det viser
seg at det er nok så mye større enn det, og jeg kunne tenkt med å informere dere samt se litt fremover på
hvordan vi ønsker å jobbe og samarbeide med sektoren.

Flere andre i sektoren jobber med utvikling av portaler mot arbeidslivet, blant annet UiS som har motatt 7,5 mill
i medfinansieringsmidler fra DIFI for følgende:

UiS skal mellom anna utvikle:

Ein digital studentekspedisjon der studenten kan vende seg med alle typar spørsmål

Ein samhandlingsportal der eksterne aktørar kan ta kontakt om praksisplassar, studentoppgåver og anna.

Ein oppdragsportal for sensorar, timelærar, eksamensvakter og andre som skal utføre tidsavgrensa oppdrag for
universitetet

Ein portal for å effektivisere administrative bestillingar og innkjøp

UiOA ønsker i tillegg en portal for rekruttering og studieplanlegging….

KD og UHR var tydelige i møtet på at sektorsamarbeid for dette er ønskelig, alle kan ikke lage hver sine
portaler. Ved NTNU har vi mange ulike prosjekter plassert i ulike avdelinger (Utdanning, IT, Kommunikasjon
osv)
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Jeg har et ønske om at vi tar en prat om våre pågående prosjekter og etter hvert lansere en plan for videre arbeid
kommunikasjon, NTNU videre osv…... Det blir også viktig for oss å få koblet de riktige personene på
sektorsamarbeid etter hvert.

Dvs at jeg ser dette som et møte hvor jeg informerer litt om det jeg vet per i dag og at vi lufter noen tanker om
videre arbeid.

Marianne»
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