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Referat 
 

1. Velkommen og presentasjonsrunde  
 
Det var en kort presentasjonsrunde.  
 

 
2. Mandat for gruppen 

 
Det var en kort gjennomgang av punktene i mandatet. Det var ingen innvendinger mot 
mandatet, men det ble nevnte at det hadde vært naturlig at enkelte av anbefalingene fra 
tidligere STAR-grupper var en del av mandatet.  
 

3. Status for implementering av Tableau og rapport fra tidligere STAR-grupper  
 

Det ble en gjennomgang av anbefalingene fra to av de tidligere prosjektgruppene for STAR, 
prosjektperiode  1.12.2014 –31.8.2015 og høsten 2015. Det ble også gitt en status for hvor 
langt en har kommet med å implementere STAR/Tableau i sektoren.  

   
 

4. Kort gjennomgang av dagens struktur på Tableau server/Tableau Desktop  
 
Mandatet som er gitt til gruppen er knyttet til strukturen på Tableau server. Stein tok en 
gjennomgang av strukturen på server slik at gruppen kan relatere det til mandatet. Se 
vedlegg.   

 

 
6. Spesifikasjon av rapportbehov på FS-siten 
 

FS-siten skal inneholde rapporter som henter data direkte fra FS. Martin presenterte en 
del muligheter for hvilke rapporter en kunne prøve å lage til og begynne med. Dette gikk 
på muligheter som opptak – statistikk og personrapporter om framdrift i 
sakbehandlingen, Eksamen  – framdrift i gjennomføring, kontrollrapporter, Planstudent. 

Fokus var på operative rapport hvor en trenger fersk data fra FS.  Det var en rekke 
innspill fra institusjonene til mulige rapporter. Noen av forslagene på rapporter kan også 
vurderes som rapporter på FS-Datavarehus siten. Det ble også poengtert at i en del 
tilfeller kunne det å ha gode datakilder tilgjengelig løse en rekke rapportbehov. Da kan 
institusjonene lage nye rapporter basert på disse datakildene.  
 
Til å begynne med vil en se på følgende områder 

- Søkertall – kronologi – vise ulike statuser i rekke 
- Rene statistikkrapporter  
- Sensurfrist – oversikt over emner som ikke er sensurert, der fristen er i ferd med å 

gå ut/ har gått ut 
- Inndragningsrutinen knyttet til planstudenter – lage uttrekk og visninger med 

samme data 

- Annen oppfølging på individnivå – for eksempel hvem som ikke har bestått første 
oblig. Pluss analyse av disse videre  

 
Vedlegg innspill fra institusjonene.  

 
7. Spesifikasjon av løsning for deling av rapporter på FS-siten 

 

Prosjektgruppen for STAR med prosjektperiode 1.12.2014 –31.8.2015 har i sin sluttrapport 
kommet med en del anbefalinger om hvordan dette kan løses. Det var en gjennomgang av 
disse anbefalingene. Et viktig spørsmål er om kun personer med FS-tilgang skal ha tilgang til 
rapporter på denne siten til å begynne med. Ekspertgruppen vil jobbe videre med disse 

spørsmålene.   
 

8. Spesifikasjon av rutiner for bruk av institusjonelle sitene 

 
Alle institusjoner kan ha en site som kun er for dem. Alle brukere på denne siten vil være 
knyttet til samme institusjon. Det er opp til institusjonene hva de ønsker fylle denne siten 
med. Men det kan være hensiktsmessig at STAR-gruppen gir noen anbefalinger.  
Ekspertgruppen vil se nærmere på dette punktet.   



 

9. Vedlikehold og videreutvikling av rapportmaler og datakilder på site med 

STAR-  
rapportmaler (FS-Datavarehus site) 
 
I mandatet er det ikke noen spesifikasjon av hvilke områder en bør se på. Men i de 
tidligere STAR-gruppen er phd og opptak trukket fram som områder en bør dekke i 

STAR. Videre er det innspill fra institusjonene. For innspill fra institusjonene se vedlegg 
fra punktet om FS-siten. Gruppen var enig i at en skulle starte med å se på område 
opptaksdata. Så setter en opp en prioritert liste over andre områder.    

 
10. Dialog med NSD og SSB 

 
Gruppen hadde en diskusjon rundt tallene en får fra STAR-rapportene kontra tallene fra 

DBH. Diskusjonen viser at det er behov for en samkjøring av begreper mellom ulike 
aktører. Et eksempel på et begrep hvor en opererer med ulike definisjoner er antall 

kvalifikasjoner. STAR-rapportene som er laget så langt har mye fokus på antall 
kvalifikasjoner. Kravet fra de tidligere STAR-gruppene har vært at tallene skal stemme 
med tallene fra FS. Dette er et krav som er diskutert mye og nøye i tidligere grupper og 
ligger fast. DBH sin rapport over antall kvalifikasjoner forholder seg til litt andre felter og 
har andre krav til at en kvalifikasjon teller med i mengden over antall kvalifikasjoner en 

det en FS-rapport eller en STAR-rapport har. Det var ulik grad av bekymring i gruppen 
over at STAR-rapportene og DBH gir forskjellig tall. På noen institusjoner går det greit å 
forklare hvorfor tallene ble forskjellig, mens for andre institusjoner vil en differanse på 
slike tall være en større pedagogisk utfordring. FSAT kan se på muligheten for å utvikle 
nye og supplerende rapporter direkte mot DBH-tabellene. Da vil en kunne se utviklingen 
av kvalifikasjoner, med DBH sin definisjon, fram mot rapportering til DBH. I det 

rapporteringen til DBH er ferdig er tallene i DBH og de nye rapportene like. Vi trenger en 
dialog med DBH om disse tingene.  
 

Yngve Bersvendsen har skrevet et notat om studentflyt på tvers av institusjoner, 
oppnådde kvalifikasjoner og gjennomføring og frafall i DBH. Se vedlegg.   

 
11. Eventuelt  

 
Det er ønskelig at FSAT holder et kurs i Tableau Desktop i løpet av høsten. Institusjonene 
sender inn innspill på hva de kunne ønske seg på et slikt kurs.  
 
12. Møtehyppighet 
 
Vi tar neste møte i November. Saksdokumentene til møtene skal komme 2 uker før selve 

møte. Institusjonene har en ukes frist med å spille inn saker og forslag til møte.  
 

 


