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 Dagsorden 
 

0. Godkjenning av dagsorden 

1. Referat fra møtet 12.4.2012 

2. Oppdatering om arbeidet med ELMO 

3. Gjennomgang arbeidsflyt og funksjonalitet i en ny godkjenningsmodul 

4. Innpassing i utdanningsplan, problemer i forhold til dagens registrering/mulige forenklinger 
av prosessen 

5. Avklaring av videre arbeid med modulen, møteaktivitet og fordeling av oppgaver 

6. Rapportering av godkjenningssaker til Lånekassa; lærestedenes behov og Lånekassas behov 

7. Eventuelt 
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0. Godkjenning av dagsorden 
 
Godkjent uten bemerkninger. 
 

1.  Referat fra møte 12.4.2012 
 
Godkjent uten bemerkninger. 
 

2.  Oppdatering om ELMO 
 
Har nylig vært et møte i Cen, avholdt i Lisboa. Cen er et europeisk standardiseringsorgan. Det 
er interesse for arbeidet med ELMO, og Frankrike og Belgia skal også ha med representanter i 
det videre arbeidet.  
Neste møte i arbeidsgruppen som jobber med ELMO er i Essen i juni. Fristen for 
ferdigstillelse av det pågående arbeidet er 24. oktober i år. Det jobbes med å lage en workshop 
agreement som er nesten en standard og følger samme formater, men som har en raskere 
prosess. 
 
WebService for datautveksling er laget ved USIT, og kan snart testes. 
 

3.  Arbeidsflyt og ny funksjonalitet i ny godkjenningsmodul 
 
Søknad i Studentweb: 

 Forhåndsgodkjenning gjøres både for utdanninger i utlandet og Norge. Kopling mot 
utvekslingsprogram og utvekslingsperson skjer ikke i Studentweb, men senere i 
prosessen. 

 Tidsangivelse i søknaden skal legges inn i fritekstfeltet, og det er ikke nødvendig med 
et eget felt for dette. 
 

FS-klienten: 

 Fordelingsbildet. Mulighet for å fordele saker fra en fordeler til en annen. 

 Mulighet for dra og slipp funksjonalitet i forhold til fordeling av saker i 
fordelingsbildet. 

 Godkjenningssaklogg ivaretar behovet for loggføring av endringer i fordelingen og 
bytte av saksbehandler. Dvs. at det kun er behov for ett loggbilde for hele modulen. 

Sakstyper: 

 Type sak skal være de samme valgene som studenten skal kunne velge på 
StudentWeb. Dvs. Forhåndsgodkjenning, Innpassing og Annet. 

Kontroller: 

 For saker som skal rapporteres til Lånekassa er det behov for kontroller. 
o Må være en aktiv eller fullført utvekslingsperson 

 Det må aktivt velges hvilke resultater fra tilknyttede eksternstudium som skal 
rapporteres til Lånekassa, og det er summen av vektingen av disse resultatene som 
rapporteres. 

 Dersom en sak har fått status Behandlet og er rapportert til Lånekassen, skal saken låses 
slik at ikke sakstype m.m. ikke skal kunne endres. Endring forutsetter opprettelse av 
en ny forekomst i bildet. 

Øvre del av bildet: 

 Dato for når søknad er ferdigbehandlet. Settes til dagens dato, men kan endres. Dette 
er normalt dato som benyttes i forhold til klagefrist. 
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 Forekomsttabell, to forskjellige: en viser alle forekomster i søket, den andre 
forekomstene tilknyttet én person.  

 Opprettet av SOKW eller saksbehandler. Opprettet og Sist endret vises som logger 
nederst i bildet.  

 Det er ikke behov for dupliseringsrutiner i første versjon av bildet. 

 Saksstatuser: Behandlet, Ufordelt, Under behandling, Mangel, Trukket 

 Trukket skal gjøres av student i StudentWeb, eller på vegne av student, og må komme 
tydelig fram i bildet slik at saksbehandler straks ser at saken er trukket. Rød 
varseltekst. 

 Underbildene Dok og Søknad (begge rapporter) flyttes til høyre felt sammen med 
forekomsttabellene. Disse vises som faner. 

Konklusjoner: 

 Eksternstudium. Mange til mangekoplinger. Mulighet for å se detaljer om 
eksternstudiene. Ikke klart ennå hva som skal vises under detaljer. 

 Overgangsknapp til eksternstudium ligger i underbildet Ekst.stud.  
Ønske om mulighet for forenklet behandling av visse typer utdanning, for eksempel 
ex.phil, ved at dette registreres som en egen «avtale».  
En overgangsknapp pr. eksternstudium. Kommer da inn på riktig ekstenstudium, 
men kan så bla mellom alle forekomstene. Bildet Person eksternstudium er nesten 
ferdig, men det gjenstår noen detaljer: resultatgenerator og endringer ut fra om 
funksjonalitet legges i andre bilder 

 Ønske om sortering av eksternstudium slik at det går klart fram hvilke saker som er 
knyttet til godkjenningssaken. 

Omfang: 

 Det må være kontroller i forhold til hvor mange studiepoeng som skal rapporteres til 
Lånekassen, slik at det ikke kan rapporteres mer enn det som ligger i eksternstudium. 

 Kopling mot utvekslingsmodulen. For rapportering til Lånekassen av eksamensdata, 
må personen være registrert som fullført utvekslingsperson 

 For forhåndsgodkjenning må personen være en aktiv utvekslingsperson. 

 For endringer i bildet saksbehandler må det kreves en egen rolle (på samme måte som 
ved endring i sensurprotokoll). 
 

 4.  Innpassing i utdanningsplan 
 
Gjennomgås på neste møte etter at funksjonalitet i bildet Godkjenningssak er gjennomgått. 
 

5. Avklaring av videre arbeid med modulen, møteaktivitet og fordeling av 
oppgaver 

 
Neste møte avholdes 11.-12. juni 2012 hos USIT. 
 
Hjemmelekse: 

 Gjennomgå kravspesifikasjonen 

 Forankre ny funksjonalitet i egen organisasjon – snakk med saksbehandlere 

 Tenke gjennom svar på spørsmålene som er lagt inn i utkastet til kravspesifikasjonen 

 Lese brev/vedtak som kommer fra UHR angående Norske vitnemål og 
vitnemålstillegg 
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6. Rapportering av godkjenningssaker til Lånekassa 
 
To representanter fra Lånekassa var til stede på møtet. 
Gjennomgang av Lånekassens D-skjema for evt. overgang til elektronisk oversending av 
forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet. På sikt er det ønskelig å få gjort alle overføringer 
av data fra FS til Lånekassa som webservicer, men dette har ikke Lånekassa kapasitet til å 
jobbe med for øyeblikket. Derimot kan FS begynne å sende nødvendige data på filer, for 
eksempel excel. Så kan Lånekassa heller bruke den tiden de behøver for å jobbe med å få tatt 
imot dataene på en god måte. 
Alle felt som skal være med i en rapportering av forhåndsgodkjenninger til Lånekassa finnes 
allerede i FS, og det er derfor kun nødvendig å lage en sammenstilling av disse som kan sendes 
over. Rapporten vil bli utviklet samtidig som den nye godkjenningsmodulen utvikles. 
 
Når det gjelder rapportering av gjennomført utdanning ønsker ikke Lånekassen noen endring i 
forhold til den i denne omgang. 
 
Lånekassen ga ellers en kort gjennomgang av deres utviklingsprosjekt som skal være klart på 
tildelingssiden i 2013. Tilbakebetalingssiden er på plass. Det er også gjort en del endringer i 
arbeidsflaten mot lærestedene som gir lærestedene bedre muligheter for å registrere ting 
direkte der, i stedet for å sende inn skjema. 
 

7. Eventuelt 
 
Ingen saker 


