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Rapport fra «Evaluering av FS-Brukerforum 21.-22. mars 2017» 
 
 
Hva syns du om presentasjonene? 
Er det en eller flere av presentasjonene du vil fremheve som spesielt nyttige 
eller overflødige? 

 Nytt fra FS er veldig bra og kunne med fordel vært litt lengre 

 Nytt fra FS er alltid best 

 Presentasjonen fra difi opplevedes som noe overflødig. Interessant tema, men lite relevant i min 
arbeidshverdag. 

 Føringer for UH-sektoren: Nyttig med oversiktsbilde Digital vurdering: Bra! 

 Difi sin var skivebom. Mange av de andre var gode og relevante. 

 Nytt fra FS og Emrex 

 Veldig bra. 

 Spesielt nyttig: Vitnemålsportalen, Emrex og Erasmus without paper. 

 Noen av presentasjonene virket litt dårlig forberedt, og noen hadde også et lite publikumsvennlig 
format med mange og altfor lange PP-slides. Disse ble derfor litt lite engasjerende og også vanskelig 
å følge med på. De presentasjonene jeg synes var mest nyttige var: Personverndirektivet, Nytt om 
FS og Emrex/Vitnemålsportalen. Det var også interessant med den siste presentasjonen på dag 2 om 
sikkerhet/hacking. 

 Presentasjon om Personverndirektivet og Ceres hadde begge et fokus på detaljer som virket 
overflødig for i alle fall meg. "Nytt i FS", Vitnemålsportalen, info om EMREX og teknisk informasjon 
om digitalisering var nyttig. 

 Jeg syntes det var en god tematisk sammenheng mellom presentasjonene slik at seminaret ble 
helhetlig 

 De fleste presentasjonene var nyttige. Nytt i FS og vitnemålsportalen og sikkerhet engasjerte mest. 

 Det var nyttig å få vite litt mer om CERES. 

 Jeg var bare til stede første dagen. Jeg synes kanskje at Geir kunne fått mer tid og at generelle 
orienteringer om CERES-aktiviteter og nytt regelverk om personopplysninger kunne vært kortere og 
mer too the point. Alt som er hands on og konkret om FS og tilhørende applikasjoner er gull. 

 Informative og spennende. Så de aller fleste presentasjoner var nyttige for min del. 

 Jeg syns alle presentasjonene var gode, og avslutningsforedraget om sikkerhet var en god 
tankevekker å ta med hjem tilslutt. 

 Ingen overflødige - Emrex, vitnemålsportal og Ceres digitaliseringsarbeid var spesielt nyttige. 

 Bra. Syns både han frå KD og ho frå DIFI var bra, men også det meste av det andre. 

 Fellespresentasjonene ble for generelle. Gjennomgang av informasjon som allerede var distribuert 
og ren opplesing av tekst fra skjermen. Lite nyttig. 

 Synes at presentasjonen ga et godt oveblikk om hva som skjer nå og hvor langt man er kommet. 
Vitnemålsportalen, og alt runmdt var veldig bra 

 "Føringer for UH-sektoren" - kunne med fordel ha konkretisert noe mer. "Nytt fra FS" er alltid 
interessant for å få et overblikk over hva som er på gang. "Personverndirektivet". Dette var 
interessant med aktuelle konkretiseringer for sektoren. Foredragsholder snakket litt for fort. Hun 
kunne hatt litt mindre stoff og dvelt litt mer med hvert punkt. Ellers en klar og fin presentasjon! 
Emrex + vitnemålsportalen. Nyttige presentasjoner! Foredrag Difi: litt svevende. Ikke konkret nok i 
forhold til vår sektor. Men interessant å høre hvordan Didi tenker om effektivisering. Så kan en 
diskutere om det fører fram.... 
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 Presentasjonene var god, informative og godt forberedt. Temaene var aktuelle. Ingen overflødige. 
Alltid bra at KD stiller. Knut må få ekstra skryt for sin presentasjon av arbeidet med digital vurdering 
- og med den sangen! Synd at lederen for Studentparlamentet v/UiO ikke kunne stille. Det er et 
tema som også interesserer oss, og veldig nyttig med innspill fra studentsiden. 

 Jeg synes generelt at dag 2 var mest interessant. Marte Holhjem var spesielt god. Hun bør CERES 
satse på for fremtidige presentasjoner. En svært god formidler. 

 Nyttig: klager i studentweb Overflødig: Fagpersonweb- altfor generellt, 

 Presentasjonene var generelt bra. 

 Nytt fra FS av Geir Vangen og Vitnemålsportalen av Marte Holjem var spesielt nyttig. Syntes også 
det var interessant med Teman: Sikkerhet. Ellers får jeg jeg sånn generelt mest ut av de 
presentasjonene som går på praktiske ting i FS og systemene rundt. 

 Vitnemålsportalen og emrex. 

 Gjennomgående gode og relevante presentasjoner og presentasjonsholdere. 

 Nytt fra FS var bra, Livehacking var tankevekkende. Her burde vi ha fått mer info om hvordan vi kan 
unngå hacking. 

 Var bare på dag 2. Presentasjonen fra Difi var ikke så interessant. 

 1.sesjon dag 1 var ikke spesielt bra, dette kunne vi lest oss til selv (opplesning av foiler). 

 For lang tid på presentasjon fra andre organisasjoner som ligger bak FS... 

 Syns innledning var lite interessant. Ett av de siste innlegene om digitalisering var veldig på siden av 
det vi driver med. Her har foredragsholder ikke satt seg inn i hvordan vi jobber og hvor digitalisert 
vår arbeidshverdag er 

 Jeg likte presentasjonene godt. 

 Fine. Så ikke helt effekten av foredraget fra DIFI 

 Spesielt nyttige: Personverndirektivet. I tillegg ble Vitnemålsportalen spesielt godt og klart 
presentert. 

 Marte sin presentasjon om Vitnemålsportalen var super! Gøy å følge med på presentasjoner der 
man ikke bare leser av powerpointen - men heller forteller og forklarer på en interessant måte! Må 
også fremheve Mona fra Difi! Hun var rå! Og i tillegg til å presentere flott - så var det nyttig 
informasjon. Sangen til Knut var også fantastisk selvsagt! 

 Dag 1: Geir Vangens presentasjon var nyttigst. Dag2: Sikkerhetspresentasjonen var særdeles bra, 
denne burde fått mer tid. 

 Nytt i FS var veldig bra. Kunne hatt mer tid på den. 

 Spesielt nyttig var "Nytt fra FS" og "Emrex" ved G.Vangen, Vitnemålsportalen ved M.Holhjem og 
presentasjonen fra Difi ved M.H.Jakobsen. Første presentasjon av direktør Tina Lindgjærde var 
dessverre langdrygt og mye oppramsing av CERES-oppgaver. Jeg synes også "Føringer fra UH-
sektoren" fra KD var mindre nyttig. "Tema: Sikkerhet" med live hacking var både en viktig vekker, og 
veldig underholdende. Litt synd at det ikke gikk så smidig å vise frem alt. Kunne være forberedt 
bedre? 

 Parallellsesjonene var nyttige og relevante. Savnet litt at noen av dem gikk to ganger, sånn at man 
kunne få med seg to selv om de gikk parallelt. Foredraget om vitnemålsportalen var veldig nyttig og 
relevant. Foredraget om sikkerhet var interessant, men burde vært knyttet opp mot hvordan CERES 
jobber med sikkerhet for å unngå datainnbrudd og hacking (mer enn hacking i seg selv). 

 Mye bra og interessant 

 Presentasjonen av vitnemålsportalen var spesielt god. 

 Ikke så interessant/relevant å bruke mye tid på ny organisering av FS/CERES i en sånn setting. Ellers 
interessante presentasjoner dag 1 

 Digitalisering er interessant og både Knut sitt innlegg og Mona Hovland sitt var interessante 

 Fin variasjon og interessante tema. 

 Litt unødvendige, ble mye oppramsing, navn og forkortelser 
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 Difi, Vitnemålsportalen, Arne Lunde,Nytt frå FS - fremragende foredrag, spesielt Difi og ho som 
snakka om personverndirektivet. Viktig å få vite dei store linjene. Foredraget til Knut Løvold forsvant 
i morsomheiter, men han skal ha for sangen.. 

 Veldig bra. 

 Spesielt nyttig: Nytt fra FS 

 De fleste var svært gode. 

 Presentasjon om hacking var ikke så interessant 

 Den første presentasjonen var unyttig, og spesielt siden det ble konkludert med at EU selv må forstå 
hvordan persondirektivet skal praktiseres. 

 Det er alltid både nyttig og interessant med "Nytt fra FS". Ellers var programmet i sin helhet 
interessant denne gangen. 

 Det var bra 

 Det er alltid spennende med "siste nytt fra FS". og vitnemålsprotalen var veldig nyttig! 

 Ikke alle presentasjonene var like gode. Det er fint om man frir seg fra sin ppt, og ikke bare står og 
leser opp den, da kunne vi fått den i papirform og lest selv. 

 Hei, Jeg synes det er spennende å se litt utover og se vårt arbeide i en større sammenheng. Likte 
derfor presentasjonen fra Difi og Arne Lunde fra KD 

 Marte Halhjems presentasjon av Vitnemålsportalen var veldig god. Departementet og DIFIs bidrag 
traff ikke helt blink hos meg, de ble litt for generelle. 

 Geir Vangen alltid veldig bra! 

 Relevant innhold, men det er noe å hente på presentasjonsmåten. 

 Personvernforordningen 

 Stort sett interessante og nyttige presentasjoner. 

 Difi var veldig bra, og personverndirektivet. 

 Overflødig: presentasjonen av representasjonen fra KD. For lite tilpasset oss i sektoren, for detaljert, 
kunne med fordel vært mer overordnet. 

 Knut Løvolds presentasjon var forfriskende - et lyspunkt i en ellers meget grå konferanse. En bør 
generelt strekke seg lengre i CERES- her har en virkelig mulighet til å gjøre noe ekstra- karakter D. 

 KDs innlegg Ceres' gjennomgang av systemer 

 vanskelig å peke på hva som var mest nyttig, men Tina sin presentasjon av styrets prioriteringer var 
fin. Nyttig informasjon fra Arne Lunde også. Spennende å høre om Emrex fra Geir også. 

 personvern av Zadia 

 Veldig nyttig: Personverndirektivet, Sadia Zaka, Ceres, Digitaliseringsdirektivet Mona Hovland, Difi 

 Nytt fra FS, Vitnemålsportalen og Tema sikkerhet var spesielt interessant. 

 Det var spesielt interessant å høyre om faktisk bruk av ny funksjonalitet i FS, altså å bli vist kva 
muligheter som ligg der. 

 Veldig bra 
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Hva syns du om parallellsesjonene? 
Er det en eller flere av paralellsesjonene du vil fremheve som spesielt nyttige 
eller overflødige? 

 Bra, men litt mye dødtid - kunne fått plass til flere 

 Veldig fornøyd med de paralellsesjonene jeg deltok på. Særlig FS-WS var informativt og bra. 

 Klage og begrunnelse i StudentWeb: Meget bra presentasjon, og veldig nyttig ift egen 
implementering. STAR/Tableau: Bra presentasjon og nyttig tema 

 klage og begrunnelse 

 Var på Fagpersonweb og Campus, det var meget nyttig. Webservices for dummies var litt mindre 
nyttig for min del. 

 Lokale opptak - nytt i Søknadsweb 2017 

 Veldig bra med relevante tema. 

 Gode presentasjoner, men hadde forventet at sesjonen: Lokale opptak - nytt i søknadsweb også 
skulle inneholde noe om lokale opptak. 

 Parallellsesjonen om STAR og Tableau var veldig nyttig og var lagt opp på en hensiktsmessig måte. 

 Veldig fint å få noe informasjon om Brev. Jeg kunne egentlig ønsket meg mer diskusjon rundt 
praktiske løsninger; fått litt mer på bordet for å finne nye og bedre løsninger for oss, og kanskje 
strømlinjeforme bruken av FS ved flere institusjoner. 

 Jeg synes jeg får mest ut at parallellsesjonene siden du her kan velge et tema som du ønsker å vite 
mer om. Synes sesjonene om begrunnelse og klage, samt fagpersonweb var nyttige. 

 Flere av presentasjonene ble forkortet, eller avlyst. Det ble mange, og lange kaffepauser. (Snakker 
kun om 1 dag, da jeg ikke var der dag 2) 

 Presentasjonen fra UiO angående lokalt opptak og bruk av resultatutveksling var veldig nyttig for 
oss. 

 Jeg hadde godt utbytte av sesjonen om Resultatutveksling og digitale dokumenter i lokalt opptak. 

 Ragnar hadde et utmerket lyn-kurs i utforming av Tableau-rapporter. Svært nyttig og 
underholdende. Campus-orienteringen var også nyttig, og det kom fram at ulike institusjoner har 
ulike problemstillinger - avhengig av stedkode-struktur og grad av flercampus-emner 

 Overflødig - resultatutvekslin og digitale dokumenter i lokale opptak. Denne presentasjonen var ikke 
oppdater mtp. ny funksjonalitet og inneholdt direkte feilinformasjon. Nyttig - Nytt i søknadsweb. 

 Gode presentasjoner, faglig nyttige. 

 God e og praktisk innrettede sesjoner var sikkert nyttig, unasett kunnskapsnivå. 

 Campus-funksjonalitet: Ikke så nyttig. En demonstrasjon av at dette ikke fungerer optimalt per d.d. 
Verken i forhold til de daglige studieadministrative behov eller i forhold til DBH-rapporteringen. 
FagpersonWeb + oppmøteregistrering. Matnyttig presentasjon som et grunnlag for å vurdere om vi 
skal ta det i bruk. 

 Parallellsesjoner fungerer bra. Godt opplegg for å kunne følge med på nyheter og endringer. Dette 
er en fin måte å organisere tilbud om flere ulike tema på som vedgår ulike grupper og interesser. 

 Nyttige. 

 Veldig nyttig med lynkursene/paralellsesjonene som gjennomgår ny funksjonalitet. 

 Opptakssesjonen dag en var veldig nyttige. 

 Syntes disse var generelt bra, vil trekke fram seksjon 1B som særlig interessant. Jobber ikke med 
opptak i det daglige, men var fint å få en gjennomgang av hvordan dette ble gjort ved UiO, og 
hvordan de bruke resultatutveksling i dette arbeidet. 

 Spesielt bra med nominasjonsweb, brev til opptak dessverre ikke bra. 

 Flere relevante så vanskelig å velge:) 

 Campus var bra. Her savnet jeg åpning for diskusjon. 



FS-18-003-10 
 

 Presentasjonen om Fagpersonweb var interessant. Men teksten var for liten til å kunne lese. Satt 
kanskje for langt unna. Presentasjonen om sikkerhet var interessant og en tankevekker. 

 Campusfunksjonalitet - her hadde jeg forventninger om en større forståelse av hva og hvordan. Syns 
presentasjonen fra NTNU var forvirrende. FS-WS for dummies var klar, informativ og forståelig for 
"ikke-teknikere". 

 Disse var nyttige og god informasjon - kunne gjerne hatt mer av disse 

 Korte og fine 

 Kanskje ikke så lett å vite på forhånd hva det var lurt å velge. Men bra med små sesjoner. Nyttig. 
Likte godt FS-WS for Dummies! 

 Star/Tableau: Fin innføring, treffer bare de som skal bruke dette. Campus: Grei fremstilling, kanskje 
noe generelt om campus. 

 "STAR og Tableau" med Ragnar Edgren Pettersen var veldig bra. Han var en fantastisk god formidler, 
engasjert og pedagogisk. Har lyst til å lære mer om Tableau takket være denne presentasjonen! 
Begrunnelse og klage i StudentWeb var også veldig nyttig. 

 har aldri fått så mye ut av parallellsseksjonene før. 

 Begrunnelse og klage var veldig god. 

 Begrunnelse og klage i Studentweb var veldig nyttig for meg. Flott presentert av Sven Petter 

 Fint utvalg. Noe for enhver smak. 

 Deltok på parallellsesjonene 1B og 2B dag 1. Interessant å høre om andres arbeid med lokale opptak 
og nyttig å få vite om nye funksjoner i Søknadsweb. 

 Veldig bra 

 TAbleu, kjempebra. også sesjon med eksamen og klagesensur, veldig bra 

 fint å få vist de konkrete bilder, faner og vise de konkrete nyheter som kommer 

 Veldig bra. 

 Veldig mye bra i parallellsesjonene 

 Nyttige sesjoner 

 Ut fra mitt behov var det flere aktuelle tema denne gang. Begrunnelse og klage i Studweb, tommel 
opp! Synes dere traff med variert innhold på sesjonene. 

 jeg synes presentasjonen om tableau/star var veldig bra, konkret og nyttig! 

 Gode, bra temaer 

 Helt OK, fikk en del nyttig informasjon i sesjon 2 (Nytt i søknadsweb) 

 STAR/Tableau - nyttig og bra Klage/begrunnelse i studweb - nyttig og bra 

 Nyttig, passe lengde. 

 Bra med parallellsesjoner som var orientert inn mot et fåtall tema slik at det var aktuelt med 
dagpakker. 

 FS-WS for dummies var nyttig. 

 Campus sesjonen, - god diskusjon. 

 Generelt synes jeg parallellsesjonene denne gangen ikke ga så mye nytt for oss FS-brukere ved UiO 

 Gjennomgang av klage/begrunnelse via Studentweb 

 Fine og nyttige parallellsesjoner. Fungerer bra som opplæring og videreutvikling. Tid til å stille 
spørsmål, noen fungerer som en dialog, som "begrunnelse og klage" og "opptaksbrev". 

 Skuffende - meget skuffende sesjoner. Igjen etterlyser jeg en generell realitetsorientering mot 
brukerne av systemet. FS er ikke til for CERES og utviklerne! 

 Begge de jeg på var nyttige, Tableau og Campusfunksjonalitet, særlig den siste 

 Mange interessante parallellsejsoner, vanskelig å velge. 

 Generelt bra. 

 Veldig bra. det var konkret informasjon av stor verdi i vårt vidare arbeid. 
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 Lærerikt 
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Hva syns du om lynkursene? 
Er det en eller flere av lynkursene du vil fremheve som spesielt nyttige eller 
overflødige? 

 Ingenting negativt å melde, veldig kjekt. 

 RUST 

 Veldig bra. 

 Utveksling for dummies 

 Lynkursene om Fagpersonweb og oppmøteregistrering var ok, men de var litt rotete framlagt. 

 Jeg var ikke på lynkurs - deltok kun dag 1. 

 Jeg var på RUST og Oppmøteregistrering. Begge var gode og nyttige for meg! 

 Ragnar hadde et utmerket lyn-kurs i utforming av Tableau-rapporter. Svært nyttig og 
underholdende. 

 Nyttig, men for korte. Tanken med lynkurs er kanskje god, men resultatet ble at det virket noe kort 
med høyt tempo. 

 Lynkursene jeg deltok på var informative og gode. Vanskelig å trekke fram et som mer nyttig enn et 
annet. Bra opplegg. 

 Veldig nyttig med lynkursene/paralellsesjonene som gjennomgår ny funksjonalitet. 

 Lynkursene var litt mer for nybegynnere enn jeg hadde sett for meg, så fikk ikke så godt utbytte av 
dem. 

 Syntes begge lynkursene jeg var på var bra (Fagpersonweb og Oppmøteregistrering i 
fagbersonweb). Kunne ikke så mye om dette fra før, så fint med en innføring. 

 Kurs? Var bare på presentasjoner. 

 Jeg deltok på lynkurs om utveksling, men ble litt skuffet over at det ikke var noe nytt. Derfor ikke så 
relevant som jeg hadde håpet. 

 Lynkursene var bra. jeg deltok på Fagpersonweb, oppmøteregistrering 

 Meldte meg på "Hvordan sette opp brev med resultat av opptak", og dette viste seg å være lite 
relevant for meg dessverre. 

 Var på RUST og Oppmøteregistrering i Fagpersonweb. Veldig nyttig :) Fint å få en gjennomgang av 
nyheter (ikke alltid like enkelt å forstå endringsdok.) og høre hva andre lurer på. 

 Deltok på Fagpersonweb og Oppmøteregistrering. Dessverre var presentasjonen kun kjent stoff fra 
før, - hadde håper på mer om "veien videre". 

 Bra med noe morsomme foredrags holdere - setter pris på blanding av alvor og humor 

 Fagpersonweb kunne vært noe ryddigere, men det kan også skyldes at jeg kjenner denne ganske 
dårlig fra før. 

 Nomination var nyttig for meg å vite noe om. 

 Jeg var på Fagpersonweb, og synes det var bra. Men ikke superimponert. 

 Fagpersonweb: bra presentasjon. Utveksling: veldig bra innføring i modulen. 

 FagpersonWeb var nyttig. Kurset "Hvordan sette opp brev med resultat av opptak" var også nyttig, 
men skulle gjerne også hatt kurs i hvordan sette opp egendefinerte brev. 

 Lynkurs i Fapgpersonweb var nyttig 

 Klage og begrunnelse 

 Fagpersonweb og oppmøteregistrering var bra. 

 deltok kun dag 1 

 Veldig bra. 

 Lynkurs- opptaksbrev var litt for kort 

 Gjelder det samme som over - mange interessante tema, så må man bare gjøre et valg. 
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 Bra 

 jeg var på lynkurs i fagpersonweb, men ønsket det gikk mer grundig. Savnet de overordna linjene, 
hvorfor har vi det osv. kurset var litt uorganisert. 

 Litt korte, men en grei og rask innføring i temaene. 

 Ikke prøvd 

 Lynkurs om å komme i gang med Nomination var nyttig og veldig oversiktlig og greit prsentert. Har 
vært på superbrukerkurs om det samme før, men dette var en god repetisjon. 

 Oppmøteregistrering i fagpersonweb - bra og nyttig 

 Bra med lynkurs som var orientert inn mot et fåtall tema slik at det var aktuelt med dagpakker. 

 Positivt! 

 RUST og Utveksling for dummies var nyttige 

 FS- WS for dummies, begrunnelse og klage på studentweb, nyttig. 

 Generelt synes jeg lynkursene denne gangen ikke ga så mye nytt for oss FS-brukere ved UiO 

 Lynkurs? 

 1 A første dag 

 Begge de jeg var på var veldig nyttige og bra nominasjon og oppmøteregistrering i FagpersonWeb 

 Generelt bra. 

 veldig bra med korte gjennomgangar. 
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Hva syns du var bra med seminaret? 
Er det noe du vil fremheve som spesielt bra? 

 Godt organisert. 

 Brukerstøttestand, flott å ha fri tilgang til så mye ekspertise! 

 Fint å bli oppdatert på endringer og på hva som vil bli prioritert fremover. Fint å bli kjent med andre 
FS-institusjoner og snakke med gamle kjente 

 Blandingen av foredrag og praktisk bruk (paralellsesjonene). 

 Det er interessant å treffs med andre FS-brukere/superbrukere fra egen og andre institusjoner og å 
få med seg nyheter og saker det jobbes med på nasjonalt nivå. Det var også bra at det var rikelig 
med pauser, noe som er viktig når det er to dager med tett program. 

 Det å kunne møte andre brukere, og høre mer om hva som jobbes med knyttet til FS i CERES var 
veldig fint. 

 Synes fasilitetene for årets brukerforum var veldig bra. Fint hotell og veldig god mat. 

 Opplegget med å kunne velge tema var veldig bra. Kunne gjerne holdt på en dag til da det var flere 
tema jeg ville vært med på. 

 God gjennomført seminar hvor alt fungerte bra. 

 Å treffe FS-nettverket er viktig og nyttig, og Geir og Ragnars bidrag var klare og tydelige. Slikt har 
man umiddelbar nytte av. Det slo meg at CERES med fordel kunne lagt ut slike presentasjoner på 
nettsidene ved oppgraderinger. De er langt mer pedagogiske enn den vanlige 
endringsdokumentasjonen. 

 Mange korte pauser med påfyll av drikke og rikelig med variert kost. Også for oss som ikke kan spise 
hva som helst. Flott hotell og plassering. Lett å komme seg til Lillestrøm. 

 Godt faglig innhold, godt tilpasset mine arbeidsoppgaver. Passelig med pauser til mingling! 

 Veldig bra at vi møtes, og at vi får vite planene i Ceres fremover. 

 Beliggenheten medfører at det blir rimelig og praktisk å delta, også kun på dagtid. 

 Variasjonen i parallellsesjonene er bra, og gir gode muligheter til faglig påfyll. 

 Det at man fåpr en status på hva som utvikles og hvor langt utviklingen har kommet. 

 Veldig bra med brukerstøtte-stand. Ellers god mat :-) og en behagelig ramme rundt konferansen. 

 Hotellet fungerte særdeles bra for et seminar med så mange deltakere. Maten var veldig god. 
Kaffepausene hadde veldig bra serveringsopplegg. 

 Synes det var gode tematiske sammenhenger mellom flere av presentasjonene. 

 Veldig fint med faglig påfyll og opplæring! Det er også en veldig god anledning til å treffe kolleger, 
spesielt fra egen institusjon. 

 Ikke utover det jeg alt har skrevet over. Bortsett fra at jeg syntes lokalene, rommet og maten på 
hotellet var veldig bra. 

 presentasjonen av nominasjonsweb 

 Fungerer bra med variasjon i innlegg der noen tar for seg overordnede føringer for sektoren og 
andre hvilke oppgaver Ceres jobber med for tiden og planlegger framover. Virker motiverende med 
både overordnede perspektiv og saker som påvirker og letter arbeidsoppgaver og prosesser vi 
jobber med på institusjonene. 

 Bra møtested/hotell 

 Sangen til Knut Løvold var bra. Morsomt med sånne innslag innimellom! 

 Positivt med parallelle sesjoner og lynkurs. Flott arrangement, hotell og servering! 

 MAT var utsøkt og nok pauser å nyte det og til å mingle og snakke med andre 

 Arena for at FS kompetanse møtes på tvers av institusjonene 

 Gode fysiske forhold - "tett" på hverandre gjennom hele oppholdet. 

 God mat! Fint at det var nær flytoget. 
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 Dag 1: Geir Vangens presentasjon var nyttigst. Dag2: Sikkerhetspresentasjonen var særdeles bra, 
denne burde fått mer tid. 

 Toppers med brukerstøttestand utenfor lokalet. 

 God lengde på foredrag, lynkurs etc. Bra med en del pauser og veldig god pausemat. Også veldig 
god mat generelt og fint hotell. lettvint å komme seg til hotellet for tilreisende (med fly og flytog) 

 Det skjer så mye i FS / Fagperson / Vitnemålsportalen / resultatinnhenting, at det er vanskelig å 
oversikt over alt som er nytt i en travel hverdag, 

 Nyttig og brukervennlig. Mindre "teknisk" enn det har vært før. 

 Er et veldig bra forum for å oppdatere kunnskapen og lære av andres erfaringer 

 Synest det i år var et interessant og godt system. Artig avslutning med Hacking. 

 I tillegg til det faglige vil jeg nevnte at hotellet og plassering (Lillestrøm) fungerte utmerket. Stedet 
var utmerket for oss tilreisende, veldig god mat, fint rom, egnet seminarrom. 

 møte kollegaer og få konkret faglig påfyll 

 Eg meinar det er viktig at me får vite dei store linjene og tidsperspektivet for når ting kjem til å skje, 
er det viktige på desse foruma. Også kjekt med lynkurs for å få eit overblikk over det som kjem 

 Passe lange presentasjoner. Godt med pauser, slik at man får strekt litt på seg. 

 All informasjon som er "hands on", alt som øker forståelsen av FS og viser det som er nytt /på vei til 
å komme 

 Bra tema og bra opplegg. 

 variasjon i program og fokus på nye ting som er under utvikling var positivt. bra hotell. 

 Passes lange sesjoner, lynkurs og presentasjoner. Det beste brukerforumet jeg har deltatt på. Smart 
å avslutte med en "uformell" og løs og ledig sikkerhetsfokus. 

 Synes det som ble tatt opp denne gangen var veldig relevant for hvordan vi bruker FS, men det vil 
naturlig nok variere noe. 

 Aktuelle tema. Fint hotell. God mat 

 god skifte mellom Parallellsesjoner og lynkurs. Det var vanskelig å velge hvilken sesjon man skulle gå 
på, for mye var interessant. Veldig bra med brukerstøttestand. 

 Fint å treffe andre i "bransjen" og få litt faglig påfyll 

 Jeg oppfatter tema-valgene som relativt spredde og det er bra. Blanding av felles og parallell-
sesjoner fungerer også bra. 

 Bra med varierte tema og gode pauser. 

 Nyttige presentasjoner. Lokaler fungerte fint. Bra lunsj. 

 Fin miks av plenum- og parallellsesjoner/lynkurs Ypperlig med brukerstøttestand 

 Alltid bra med nye nyheter:-) Akkurat passe med pauser også. 

 Det å treffe andre og ha mulighet for å reflektere/diskutere ulik tematikk 

 Bra lokasjon. Veldig bra program 

 Moro og høre om alle nye utviklingene som skjer i FS. spennende og kan ta i bruk etter hvert. 

 Mange foredrag med relativt korte foredrag om ulike temaer og hyppige pauser stykket opp dagene 
og det ble aldri kjedelig. 

 Muligheten til å få faglig påfyll og møte andre FS-brukere ved Uio og andre steder 

 God atmosfære som følge av passende porsjoner innlegg kombinert med tid til kontakt i pausene i 
godt egnede lokaler. 

 Det er svært bra at seminaret er så godt besøkt, det samler FS -Norge og bidrar til samhold og 
harmonisering av rutiner. 

 Godt med pauser. Det var bra. Og det er viktig. Muligheten til å mingle, snakke med andre 
institusjoner og skape samarbeid, kommunisere med andre FS-brukere er helt essensielt. Og for å 
sitere DIFI, komme seg ut av siloen. 
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 vi går en helhets forståelse for hvordan Ceres er organisert og fungerer. Det gir en god oversikt over 
hva som finnes av verktøy og nyutvikling som planlegges. 

 Flott å samles både opptaks- og ordinære FS brukere. Bra og variert program. God og profesjonell 
gjennomføring 

 Flott med informasjon om hva som vil komme, fagpersonweb. Digital signatur - klager og 
begrunnelse for de som driver med det. 

 veldig bra hotell og mat, pausemat. store gode rom og bad 

 Treffer saksbehandlere som jobbe med samme fagfelt, godt med pauser, interessante tema 

 presentasjonen av ny funksjonalitet i opptaksmodulen frå representatn fra UiO var veldig bra. 
Gjennomgangen av fagpersonweb var og bra. også gøy (og litt skummelt) med siste innlegg om 
sikkerhet 

 
 
 
 
Forslag til forbedringer 
Er det noe du savnet eller mener burde vært gjort annerledes? 

 Kunne vært flere parallellsesjoner og lynkurs 

 Bedre utnyttelse av tiden. Kortere pauser 

 Legge mer vekt på presentasjoner/forberedelse til presentasjoner. Det er vanskelig å få med seg 
innholdet når formen blir litt haltende. Dette gjelder særlig fordi man har to dager med mye 
program og mange presentasjoner og innlegg, slik at det er fort å miste konsentrasjonen. Det kunne 
være interessant å få et par innlegg/presentasjoner fra noen av institusjonene. Slik det var lagt opp 
nå var det veldig mye fra CERES-fokus. Siden det er et brukerforum synes jeg det ville være naturlig 
med noe innhold med perspektiv fra brukerne på institusjonene også. Det kunne også vært 
interessant dersom man kunne legge opp til at deltakerne hadde mulighet til å bidra aktivt selv i 
form av diskusjoner e.l. 

 Mer diskusjon. 

 Veldig kjekt å får presentert og demonstrert sikkerhet. Dette kunne kanskje hatt mer fokus? 

 Dette var mitt første FS-brukerforum, jeg var veldig fornøyd, og gleder meg til neste gang! 

 Klargjøre tidslinjer for hva som kommer i produksjon. Ofte uklart i presentasjoner hvilke 
applikasjoner som kan tas i bruk nå eller i nærmeste fremtid og hva som kommer lenger frem i tid. 

 Litt bedre koordinering av tiden. Noen parallellsesjoner kunne vært sammenslått for å spare tid. 

 Mer dyptgående lynkurs der man også har mer tid til å stille spørsmål og ev. vise fram 
problemstillinger. 

 Gå litt mer i dybden på ting 

 Noen av presentasjonene var kanskje litt lange. Dersom innholdet i en presentasjon ikke er veldig 
konkret, bør den ikke være så veldig lang. 

 Mer tilgjengelig strøm i plenumsrommet. 

 Difi burde snakket om UH-sektor. 

 Savnet litt å bite i til morgenkaffen kl 9 den andre dagen. Heldigvis kom det noe i den neste pausen. 

 Synes dette brukerforumet var veldig bra på alle måter. 

 Jeg savner mulighet for erfaringsutveksling. Det å jobbe innenfor bestemte problemstillinger knyttet 
til FS i grupper gir mer mening når man samler alle spesialister. Det er ofte slik at man spiser lunsj og 
middag med folk man allerede kjenner. Kan derfor være lurt å ha en formalisert erfaringsutveksling i 
løpet av seminaret. 

 Liker matnyttige innslag som kan relateres til hverdags bruk av systemet 
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 Ikke ha middagen så sent, slik at vi som også er bosatt i Oslo har muligheten til å delta på middagen 
uten og måtte sitte å vente på hotellet i 4 timer. 

 Noen av de første presentasjonene (1 og 3) bar preg av opplesning direkte fra powerpoint. 

 Underholdning på middagen på kvelden 

 Kunne kjørt en litt mer effektiv dag på dag to(f.eks ikke nødvendig med over en time pause i 
forbindelse med lunsj og neste seminar. Heller vært ferdig litt tidligere. Ellers, veldig bra 
gjennomført! 

 Kanskje litt gruppearbeid som tvinger folk til å møte litt andre utenom egen institusjon. 

 De som holder foredrag burde ikke les opp teksten , men være litt friere i sin presentasjon 

 Kunne vært litt mer informasjon/bidrag fra institusjonene om hvordan de bruker FS. 

 Det var vel akkurat plass til alle sammen denne gangen. Men det er vel vanskelig å beregne hvor 
mange som kommer. 

 Mer workshops og samhandling/drøfting over løsninger, tips og triks. 

 Mulighet for lokal oppsummering/begrunnelse/tankedeling med kolleger fra samme enhet etter 
hver dag. 

 Profesjonelle aktører for seminarer/forum bør inn på banen og styre arrangementet. Kulturelt 
innslag av høy kvalitet er en selvfølge. Men CERES bør slik jeg se det, ta et samfunnsoppdrag her, og 
ta føringen på vegne av institusjonene for felles rutiner i sektoren. Forumet bør handle 75 % om 
dette. Det er her vi trenger å bli flinkere, ikke bare snakke om det, men faktisk gjøre det. Og da 
trenger vi nytteverdi. Altså ta styringen CERES! FELLES RUTINER FOR SEKTOREN. 

 Kan ikke se at jeg savner noe, disse seminarene har funnet en form som er bra. God veksling mellom 
plenum og parallellsesjoner. 

 nei. Synes opplegget var optimalt utfra den kunnskap jeg har og kan ta opp. 

 Det burde være en overvåkning/oppfølging av lydnivået på mikrofonene/høyttaleranlegget. Det 
varierer for mye mellom ulike personer og deres stemmebruk/stemmekvalitet. Det blir mange 
ganger for lav lyd, selv om det tidligere/med en annen person var ok lyd. 

 
 
 
 

3. Til senere FS-Brukerforum 
Eventuelle kommentarer til spørsmålet over 

 Korte ned til 1.5 dags seminar 

 Ikke ha middagen så sent, slik at vi som også er bosatt i Oslo har muligheten til å delta på middagen 
uten og måtte sitte å vente på hotellet i 4 timer. 

 Savner mer spenstige presentasjoner Geir Vangens Emrex presentasjon (med bruk av film): tommel 
opp. Den om sikkerhet med visning av hacking: to tomler opp. 

 Flere innlegg fra sektoren. 

 Bra presentasjom om personvern, men det kunne med fordel vært etterfulgt av gruppearbeid med å 
forberede for dette for våre institusjoner. 

 fortsett i samme spor. Gjerne være litt på tilbudssiden i forhold til mindre utviklingsønsker. 

 Bra konferansehotell og - fasiliteter. 
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Andre innspill til hvordan fremtidige FS-Brukerforum bør være? 

 De bør kanskje være noe hyppigere. Det er et hull i UH-sektoren i dag ettersom det nasjonale 
studieveilederseminaret igjen har fått et smalere fokus. For å få til lik(ere) praksis mellom UH-
institusjonene trenger man et studieadministrativt seminar og her kan brukerforumet helt eller 
delvis spille en rolle. 

 Foretrekker Lillestrøm fremfor Oslo. 

 Har inntrykk av at FS-Brukerforum er noe alle FS-brukere ser fram til. Nyttig med input fra Ceres, og 
nyttig arena for samtaler og knytte kontakter med brukere fra andre institusjoner. Brukerforum har 
funnet en form som fungerer veldig bra. 

 Godt format, flott gjennomført arrangement og gode lokaler!! Gruppediskusjoner har vært prøvd 
tidligere og kan aktivere deltakerne i større grad. 

 Hva med erfaringsutveksling institusjonene mellom ? Innenfor forhåndsvalgte tema. 

 Langtekkelige powerpointer i tekstformat som leses opp er vel ut. Bruk flere medier, vis frem app'er, 
digitale muligheter visualisert (gjerne også gode eksempler fra utlandet) 

 Synes formen er bra. 

 Gjerne samme sted! 

 ....at det vert sett fram vatn til alle foredragsholderar.... 

 kan gjerne ha samme form som nåværende. 

 Jeg liker alltid å bli orientert om fremtiden. Hva som kommer, men også hva man vurderer å se 
nærmere på, på lang sikt. Alt må ikke være bestemt for å presenteres. BOTT har jo sine planer. Det 
hadde vært fint å høre hva de tenker. Noen kunne kanskje også kommentert en utvikling som 
kanskje innebærer parallelle løp.... 

 Årets temaer var relevante og interessante. Oversikt over nyheter i verktøyet, parallelsesjoner og 
lynkurs bør videreføres. 

 Nær en hovedflyplass slik at så mange som mulig har mulighet til å komme. 

 Slutt med Powerpoint karaoke, er det kun en avliring av info kan dette gjerne sendes ut i forkant så 
får man mer tid til eksempelvis gruppearbeid/praktiske workshops. 

 1. Nytteverdi - presenter minst fem rutiner for registrering som anses som de mest effektive og 
kvalitetssikrede registreringsmetodene fra A til Å. Tips, se til områder hvor lovverket legger klare 
føringer - da er det enklere å finne gode løsninger for en har klare føringer. 

 nei 

 Forsette å invitere både opptak og ordinære. Max antallet har nok ført til at flere som ville være 
med fra oss, var for seint ute og kom ikke med. Finne sted som kan ta flere deltagere? 

 Har deltatt på flere FS brukerforum og finner det svært nyttig og lærerikt. 

 Thon hotel Arena var et bra sted å ha brukerforum. Bra lokaler og bra servering. 

 


