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Referat 
 

0. Referat og webside 

Det var ingen kommentarer til referat fra forrige møte. STAR skal legge seg på normal praksis for 

FS sine ekspertgrupper når det gjelder referat og møtedokumentasjon på websidene.   

1. Hvordan skal institusjonene komme med innspill til STAR? 

FSAT oppretter en RT-kø: tableau@fsat.no. Innspill, forslag og kommentarer knyttet til rapporter 

som hentes fra Tableau spilles inn til denne listen. Institusjonene peker ut et par stykker som 

sender innspill til listen på vegen av institusjonen.  

2. Overgang til versjon 10 av Tableau 

FSAT hadde en kort gjennomgang av overgangen fra versjon 9 til versjon 10.  

3. Åpning mot FS-databasene fra Tableau server 

Et av kravene ved anskaffelsen av det nye rapporteringsverktøyet var at institusjonene og FSAT 

skulle  kunne lage rapporter som hentet data direkte fra FS. Per i dag er det ikke åpning fra 

Tableau server til FS-databasene. Hvis institusjonene og FSAT skal tilgjengeliggjøre rapporter 

med data fra FS må det åpnes fra Tableau Server mot FS-databasene. Det var enighet i gruppen 

om at det var behov for åpning mellom FS-databasene og Tableau server.  

FSAT tar saken videre og jobber med de nødvendige avklaringene slik at det blir åpninger mellom 

FS-basene og Tableau server.    

4. Hvorfor bruker vi AD for innlogging isteden for Feide? 

FSAT hadde en kort gjennomgang av hvorfor en bruker AD istedenfor Feide som innlogging på 

Tableau server.   

5. Mobilitet blant studenter mellom institusjoner 

Det har vært spilt inn ønske fra en rekke institusjoner om en rapport som viser mobilitet på tvers 

av institusjonene. FSAT ser det som sin oppgave å behandle og besvare alle henvendelser som 

kommer fra institusjonene. Denne henvendelsen berører tre aspekter, det tekniske, det juridiske 

og det vi kan kalle det politiske. Det tekniske i dette tilfelle oppfatter vi som relativt greit å ordne. 

Databehandleravtalene som er inngått mellom FSAT og institusjonene dekker ikke en slik rapport. 

Så en slik rapport vil kreve en gjennomgang av Databehandleravtalene. Fokuset til STAR er å 

gjøre institusjonens egen data tilgjengelig, så et samlet ønsker fra STAR om en slik rapport ville 

kreve at saken tas videre oppover i FSAT.  

Gruppen hadde en diskusjon som berørte det tekniske, juridiske og politiske rundt en slik 

rapport. Gruppen ble enig om at UiO ved Karen skulle sette opp en liste over hvilke elementer en 

trenger i en slik rapport. Hun har et par uker på dette. Så sendes forslaget på e-post til STAR-

gruppen. Etter en gjennomgang der, sendes forslaget videre til DBH ved Yngve. Yngve gir en 

tilbakemelding på hva en kan lage ved DBH, samt et tidsestimat på når en slik rapport kan være 

tilgjengelig.  

6. Brukergruppene på FS-datavarehussiten  

Gruppen hadde en diskusjon rundt behovet for nye brukergrupper. FSAT begynner å implementere 

endringen som beskrevet i notatet i samarbeid med institusjonen. FSAT starter med UiO.  

7. Tableau-rapporter fra FS 

Martin hadde en gjennomgang av de rapporten han hadde forberedt.  

mailto:tableau@fsat.no


Det var fordeling av tilbudstatus for opptak/søknadsalternativ, oversikt over dato for innkommet 

søknad og rapport over vurderingsenheter med nært forestående(eller overskreden) sensurfrist. Det 
ble ønsket tilsvarende opp mot Kunngjøringsfristen. Og ønske om å se hvilke institutter som utpeker 

seg over tid med slepphendt forhold til fristene. 
 

8. Nye elementer i datakilder og rapporter 

Det var en gjennomgang av de nye elementene som er kommet inn i eksisterende datakilder som ligger på 

FS-datavarehus siten. FSAT oppfattet følgende ønsker fra gruppen: 

- Alder ved opptak. Bruke samme algoritme som for startkull/studierett. 

 
- GSTM/Internmobilitet: 2-semesterintervall i stedet for 4. Utvide med studenter som er 

fraværende etter 2 semester, dvs. kan mistenkes for eksternmobilitet 
 

FSAT foreslo å definere; Studiepoeng per student som  

Nye studiepoeng/ gjennomsnittet av studenter i aktuell periode 

Gruppen hadde ingen innvendinger mot det.  

En rekke av rapportene har nå mange filtermuligheter. Dette er i utgangspunktet fint, men for noen 

rapport er det blitt så mange at det kan begynne å bli oversiktlig. Det høye antallet gjør også at det i noen 

tilfeller ikke lar seg gjøre å bruke filteret. Det er spesielt for GST1 at dette har blitt et problem. STAR-

gruppen skal komme med innspill på mulig filtre som kan fjernes fra denne rapporten.   

9. Forslag til nye STAR-rapporter  

På bakgrunn av forrige møte har FSAT laget utkast til noen nye rapporter 

GSTM1 Studenter med intern mobilitet 

GST2 Studenter, kvalifikasjoner, Studiepoeng 

GST3 Andel kvalifikasjoner av antall startende 

GST4 Karakterplott NVB mot FS 

GST5 Studiepoengproduksjon på hovedprogram 

Det var en gjennomgang av de 5 rapportene. Rapportene GSTM1, GST2, GST3 og GST5 ble vurdert som 

kandidater til nye STAR-rapporter. FSAT gjør nødvendige justeringer og sjekker med STAR-gruppen før de 

overføres til STAR-prosjektet. GST2 og GST5 se i sammenheng, hvor GST2 skal fungere på et mer 

overordnet nivå mens GST5 vil ha større detaljfokus. GST4 må jobbes mer med og vil fortsette å ligge i 

sandkassen-prosjekt inntil videre.  

10. Datakilde og rapporter for opptaksdata 

Gruppen hadde en diskusjon rundt datakilden SOA_Soknadsalternativ som inneholder opptaksdata.  

Det var et ønske om å ha med alle søknadsalternativene og all historikk. Dette vil gi lengre lastetider 
både til database og Tableau, men bør kunne fungere. Etter hvert som datakilden tas i bruk kan man 
vurdere om behovet er reelt eller ikke. 
 

11. Innspill fra institusjonene  

UiA og UiO hadde sendt innspill til gruppen. De to institusjonene gikk igjennom det de hadde sendt og det 

ble en diskusjonen rundt enkelte av punktene. STAR-rapportene EIP1, SVP1 og SVP2 gjennomgås av FSAT 

i dialog med STAR-gruppen for mulig revisjon.   

12. Eventuelt 



Det var meldt inn 3 saker til eventuelt.  

- Beregning av strykprosent 

Saken tas på neste møte i STAR 

- Bruk av Tableau rapporter på webside 

Saken tas på nest STAR-møte. 

- Finanskategorier knyttet til Studieprogram 

Saken tas på neste STAR-møte 

 


