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 Dagsorden 
 

1. Godkjenning av referat fra 10. oktober 2015 

 

2. Status på Studentweb 3 i produksjon. 

 
 
3. Innkomne ønsker 

 
Saksnr Modul Beskrivelse 

SWTJS-1603 Mine emner Obligatorisk valg av eksamenssted i 

studentweb 

SWTJS-1600 Mine emner Oppmelding for studenter uten gyldig 
politiattest og praksisemner 

SWTJS-1599 Mine resultater Visning og håndheving av kontroll om godkjent 
og fortsatt gyldig oblig for å få lov til å melde 

seg til vurdering 

SWTJS-1589 Semesterregistre
ring 

Endringsønske "Rettigheter og plikter" 

SWTJS-1588 Utdanningsplan Forklaring til grønn avhaking / ledetekst til 
"Status og oversikt" 

SWTJS-1564 Underv.melding Som student ønsker jeg oversikt over alle mine 

oppmøteregistreringer på en side 

SWTJS-1525 Underv.melding Visning av oppmøte: Også vise hvilke timeplanaktiviteter 
studenten IKKE er registrert med oppmøte på 

SWTJS-1462 Semesterregistre
ring 

Semreg: kvitteringsepost - vises frem undmeldinger fra 
tidligere terminer 

SWTJS-1457 Utdanningsplan Slette emne fra utdanningsplanen på tidligere 

terminer 

SWTJS-1455 Utdanningsplan Varslingved valg av emner som overlapper 

SWTJS-1417 Saksbehandler Saksbehahandlerinnlogging: gjøre Min profil tydeligere 

for saksbehandler 
SWTJS-1388 Utdanningsplan Hente timeplaninfo til kalender 

SWTJS-1366 Generelt Gjennomgang av tekster 2 

SWTJS-1363 Utdanningsplan Signere taushetserklæring 

SWTJS-1337 Utdanningsplan Status og oversikt: Vise strukturen i 
emnekombinasjonshierarkiet? 

SWTJS-1331 Utdanningsplan Fremvisning av emne i utdanningsplanen 

SWTJS-1292 Min profil Plass til personvernerklæring? 

SWTJS-1291 Generelt Gjennomgang av tekster 

SWTJS-1258 Mine emner Ønske om fremvisning av mobilnr til 
praksisveiledere og fritekstfelt 

SWTJS-1257 Utdanningsplan Hvordan skal studenweb håndtere studenter 

som er utenfor normert studietid 

SWTJS-1251 Mine resultater Mine resultat - Deler der heile emnet ikkje er 
bestått - forslag om å endre tabelloverskrift 

SWTJS-1232 Mine studier Ønske om parameter for å kunne styre om 
klasseinformasjon skal vises eller ikke 

SWTJS-1224 Veivalg Endring av veivalg - kvitteringsepost 

SWTJS-942 Utdanningsplan Varsel om at emnet ikke kan benyttes i noen 
utdanningsplan 

SWTJS-606 Spørreskjema Gjøre det mulig å lagre spørreskjema uten å levere det 
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4. Eventuelt 

4A) Status medlemmer NTNU 
4B) Status digital karakterutskrift.  

 
 
 
 

1 Godkjenning av referat fra 20. oktober 2015 

 
 Referatet ble godkjent. 
 
 
2 Status på Studentweb i produksjon 

 
Med unntak av UiO, har samtlige institusjoner gått over til StudentWeb 3. UiO kommer også til 
å gå i produksjon med den nye weben i løpet av april (merknad: 26. april).  
 

 
3 Gjennomgang av ønsker 

 

 
 

Saksnr Modul Beskrivelse Resultat 

SWTJS-1603 Mine emner Obligatorisk valg av 
eksamenssted i 

studentweb 

Sendes videre til planleggingsgruppen 
og evt. vurderingsgruppen. Strukturen 

for campus må uansett på plass før 
noe kan gjøres.  

SWTJS-1600 Mine emner Oppmelding for studenter 
uten gyldig politiattest og 

praksisemner 

Sendes til vurderingsgruppen. 

SWTJS-1599 Mine resultater Visning og håndheving av 
kontroll om godkjent og 
fortsatt gyldig oblig for å få 

lov til å melde seg til 
vurdering 

Ønsket avvises. 

SWTJS-1589 Semesterregistre
ring 

Endringsønske 
"Rettigheter og plikter" 

Vurderes som feil, og skal rettes. 

SWTJS-1588 Utdanningsplan Forklaring til grønn 

avhaking / ledetekst til 
"Status og oversikt" 

Ønsket støttes. Viktig at ikonene på 

siden er tydelige også for brukere 
med synshemninger. 

SWTJS-1564 Underv.melding Som student ønsker jeg 
oversikt over alle mine 

oppmøteregistreringer på 
en side 

Ønsket støttes. Det lages en egen 
side med oversikt over oppmøte-

registreringer. 

SWTJS-1525 Underv.melding Visning av oppmøte: Også vise 
hvilke timeplanaktiviteter studenten 

IKKE er registrert med oppmøte på 

Ønsket støttes. Det skal ikke hentes 
fra noe annet sted enn «Oppmøte på 

und.» 
 

SWTJS-1462 Semesterregistre
ring 

Semreg: kvitteringsepost - vises frem 
undmeldinger fra tidligere terminer 

Ønsket støttes. Setninger «Ikke 
und.meldt» skal fjernes. Endres til 

«Under semesterregistreringen ble du 
meldt til:» 
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SWTJS-1457 Utdanningsplan Slette emne fra 

utdanningsplanen på 
tidligere terminer 

Ønsket støttes. Slettingen gjelder 

ikke-obligatoriske, ikke-avlagte emner. 
 

SWTJS-1455 Utdanningsplan Varsling ved valg av emner 
som overlapper 

Ønsket avvises. Bør kunne løses i 
utdanningsplanen. 

SWTJS-1417 Saksbehandler Saksbehahandlerinnlogging: gjøre 

Min profil tydeligere for 
saksbehandler 

Ble ikke prioritert, men ligger fortsatt 

på ønskelisten. 

SWTJS-1388 Utdanningsplan Hente timeplaninfo til 
kalender 

Ønsket avvises. 

SWTJS-1366 Generelt Gjennomgang av tekster 2 Saken tas opp på neste møte. FSAT 

undersøker status for forslagene til 
tekster. Mye er nok allerede endret. 

SWTJS-1363 Utdanningsplan Signere taushetserklæring Saken legges på is inntil videre. 

SWTJS-1337 Utdanningsplan Status og oversikt: Vise 
strukturen i 
emnekombinasjonshierarki

et? 

Ønsket støttes. Forslag til løsning er 
at «Status og oversikt» fyller hele 
bredden, mens dagens høyre-kolonne 

vises som ekspansjon ved klikk. 
 

SWTJS-1331 Utdanningsplan Fremvisning av 
emnekombinasjon og -

status i utdanningsplanen 

Ønsket støttes. Det legges opp til 
endret visning, med emnekomb. som 

kolonneoverskrifter i stedet for venstre 
kolonne. 
 

SWTJS-1292 Min profil Plass til 

personvernerklæring? 

Ønsket støttes. 

 

SWTJS-1291 Generelt Gjennomgang av tekster Se SWTJS-1366. 

SWTJS-1258 Mine emner Ønske om fremvisning av 

mobilnr til praksisveiledere 
og fritekstfelt 

Saken legges på is til ny 

undervisningsmodul er klar, da denne 
uansett vil medføre en god del 
endringer for hvordan dette 

presenteres. 

SWTJS-1257 Utdanningsplan Hvordan skal studenweb 
håndtere studenter som er 
utenfor normert studietid 

Hele sluttfasen av studiet må sees i 
sammenheng. Kan være tema for et 
eget møte. FSAT følger opp saken. 

SWTJS-1251 Mine resultater Mine resultat - Deler der 

heile emnet ikkje er bestått 
- forslag om å endre 
tabelloverskrift 

Ønsket støttes. Utplukk i tabellen og 

overskrift endres til «Deler der samlet 
resultat ikke er beregnet». 
 

SWTJS-1232 Mine studier Ønske om parameter for å 

kunne styre om 
klasseinformasjon skal 
vises eller ikke 

Ønsket avvises. 

SWTJS-1224 Veivalg Endring av veivalg - 

kvitteringsepost 

Avventer en generell gjennomgang av 

hva slags e-poster som skal sendes 
fra SW, og når de skal sendes. 

SWTJS-942 Utdanningsplan Varsel om at emnet ikke 
kan benyttes i noen 

utdanningsplan 

Ønsket avvises, men FSAT ser på om 
teksten kan forbedres.  

SWTJS-606 Spørreskjema Gjøre det mulig å lagre 
spørreskjema uten å levere det 

Ønsket avvises. 

 
 

 
4 Eventuelt 

 
4A: 
Etter fusjoner, så har NTNU for tiden 3 medlemmer i gruppen (fra gamle NTNU, 
HiST og HiG). Brukermedvirkning vil være et sentralt tema på det kommende 



FS-16-021  Side 5 
Referat fra møte i StudentWebgruppen 6. april 2016 

kontaktforumet i København, og i etterkant av dette vil det bli sett på organisering av 
ekspertgruppene. Inntil noe annet er bestemt, fortsetter gruppen med den 
sammensetningen som opprinnelig er oppnevnt. 
 
4B: 
UiO spurte om status for karakterutskrift med digital signatur. Det gjenstår små 
tekniske detaljer før løsningen kan rulles ut. Bl.a. avventet vi innkjøp av en server ved 
USIT. 
 

 
 
 
Neste møte holdes tirsdag 18. oktober 2016, kl. 10 – 15. 
 



[STWJS-1838] Studenter skal kunne søke om begrunnelse og klage på sensur 

på eksamen gjennom Studentweb - samlesak Created: 29/Sep/16  Updated: 03/Oct/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Backlog  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Marius Fossum  Assignee:  Marius Fossum  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

3 hours  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

3 hours  

 

Sprint: FS-Sprint 2016 19 

 

 Description     

Studenter har rett til å søke om begrunnelse på sensurvedtak, klage på sensur og klage på 

formelle feil ved eksamen. Bestemmelsene for disse tre klagetypene er nedfelt i universitets- 

og høgskoleloven, kapittel 5.  

Behandling av klage på eksamen kan gjøres av saksbehandler i FS. Vi skal nå gjøre det mulig 

for studentene å opprette klagesaker gjennom Studentweb, som skal overføres til FS (og 

videre derfra til saksflytsystemer).  

Det er altså tre ulike klagetyper: 

 Begrunnelse 

 Klage på sensur 

 Klage på formelle feil 

Alle tre klagetypene skal støttes av Studentweb.  

For praktisk/muntlige eksamener skal studenten få begrunnelse umiddelbart etter avlagt 

eksamen. Her skal studenten ikke kunne søke om begrunnelse.  

For praktisk/muntlige eksamener er det ikke mulig å klage på sensurvedtak, kun formelle feil. 

I bildet Vurderingskombinasjon i FS er det et felt STATUS_KLAGE_STUDWEB. J/N i dette 

feltet avgjør om det kan søkes begrunnelse eller klages på sensur for denne 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1838
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1838
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D12842%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=mariusfo
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=mariusfo


vurderingskombinasjonen.  

Det må opprettes en egen modulkode for klagesaker; KLAGE. Denne må aktiveres for at 

institusjonen generelt skal åpne for klaging på eksamen. Dvs at Aktivt = N overstyrer verdier i 

STATUS_KLAGE_STUDWEB. 

Modulkoden må ha en egenskap for klagetype formelle feil (KLAGEFORMELL).  

J = studenten kan opprette klagesaker av type formell feil - for alle vurderingsenheter hvor 

fristen ikke er gått ut. 

N= studenten kan ikke opprette klagesaker av type formell feil. 

STATUS_KLAGE_STUDWEB styrer altså ikke adgang til å klage på formelle feil.  

I Studentweb oppretter vi en egen side for klager og begrunnelser. Forslag til menytittel: 

Klagesaker for eksamen. 

Siden skal være tilgjengelig på menyen dersom modulen er aktivtert. 

Det skal være en egen knapp for "Opprett klagesak" på resultatsiden. 

Knappen skal vises ved siden av den vurderingskombinasjonen, både helhet og deler, hvor 

fristen for begrunnelse eller klage ikke er gått ut.  

Knappen oppretter ikke sak direkte, men loser studenten inn på siden for begrunnelser og 

klager, hvor studenten så velger hva slags klagesak han ønsker å opprette.  

Siden inneholder informasjon (hardkodet og/eller valgbar for institusjonen) om 

klageprosessen.  

Det er tre knapper, en for hver klagetype: 

 Jeg ønsker begrunnelse på sensur 

 Jeg ønsker å klage på sensur 

 Jeg ønsker å klage på formelle feil 

Det er eget skjema for hver av klagetypene, som ekspanderes ved klikk på knappene.  

Skjema for begrunnelse inneholder: 

 Informasjon om vurderingsenhet, fra nedtrekksliste over eksamener hvor frist for 

begrunnelse ikke er utgått 

 Knapp for å sende inn søknad om begrunnelse 

Skjema for klage på sensur inneholder: 

 Informasjon om vurderingsenhet, fra nedtrekksliste over eksamener hvor frist for 

klage ikke er utgått 

 Avkrysningsfelt for om studenten har bedt om begrunnelse før klage eller ikke 

 Avkrysningsfelt hvor studenten bekrefter at han forstår at klage kan medføre endring 

av karakter til både gunst og ugunst, og at resultatet på klagesensuren blir stående og 

ikke kan påklages. 



 Knapp for å sende inn klage. 

Skjema for klage på formelle feil inneholder: 

 Informasjon om vurderingsenhet, fra nedtrekksliste over eksamener hvor frist for 

klage på formelle feil ikke er utgått 

 Fritekstfelt hvor studenten begrunner klagen 

 Avkrysningsfelt hvor studenten bekrefter at han forstår at medhold i klagesak kan 

medføre at eksamen annuleres for enten kandidaten eller samtlige kandidater som avla 

aktuell eksamen. 

 Knapp for å sende inn klage. 

Ved trykk på knapp for å sende inn klage eller begrunnelse så får studenten kvittering på 

skjermen for at saken er opprettet. 

Tabellen VURDKOMBKLAGE i FS blir oppdatert med den nye klagesaken.  

Studenten skal kunne se status for klagesaken på siden. Dvs: 

 Dato mottatt 

 Dato formidlet (begrunnelse) 

 Dato oversendt klagekommisjon (klage) 

 Sensurfrist klage 

 Status ferdigbehandlet 

 Vedtak 

 Ny sensur 

 Opprinnelig sensur 

På siden for resultater kan det vises status om klagesak er under behandling eller 

ferdigbehandlet. 

Beregning av frister: 
Vi må utforme et omfattende regelverk rundt beregning av frister for begrunnelse og klager. 

De tre klagetypene har ulike frister som Studentweb må håndtere på bakgrunn av informasjon 

i FS. I henhold til loven, som herved beskrives som normalen, gjelder følgende frister:  

 En uke etter kunngjøringsdato for begrunnelser 

 Tre uker etter kunngjøringsdato for klage på sensur 

 Tre uker etter eksamensdato for klage på formelle feil 

Hvis studenten har søkt om begrunnelse, forlenges klagefristen på sensur med den tiden det 

tar å behandle begrunnelsen.  

Det er mulig å oppgi klagefrist på vurderingsenheten i FS.  

Mangler denne, kan klagefristen beregnes ut fra kunngjøringsdatoen. 

Mangler denne igjen, kan klagefristen beregnes ut fra sensurfristen.  

For klager på formelle feil, er det dato for eksamen/innlevering som gjelder.  

Hvis det IKKE er fylt ut informasjon i noen av følgende felter, skal det ikke komme knapp for 



å opprette klagesak: 

 Eksamensdato 

 Dato innlevering 

 Sensurfrist 

 Kunngjøringsdato 

 Klagefrist 

 

 

 Comments     

Comment by Sven Petter Myhr Næss [ 03/Oct/16 ]  

Har endret spec på to punkter etter samtale med Stig og Knut: 

1.Fjernet krav om visning av klageknapp på utdanningsplanen eller på aktive emner. Disse 

sidene er allerede er tunge med informasjon og kontroller som kjøres når sidene lastes. Enda 

en mulig knapp med kontroll vil gjøre sidene tyngre og mer rotete. Det er altså kun under 

Resultater at knapp for klaging skal vises. 

2. Lagt til punkt helt sist om manglende utfylling av datofelter i FS. Hvis saksbehandler ikke 

har fylt inn noen av disse feltene, så kan vi ikke beregne klagefristen. Da kan det heller ikke 

være mulig å klage via SW.  

Generated at Tue Oct 11 10:36:00 CEST 2016 by Sven Petter Myhr Næss using JIRA 

7.1.2#71006-sha1:8e7e3091c211bab4b45730515b8b1591e99b0c1c.  

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


[STWJS-1802] Forsiden: Hvordan behandle registrering med merke for 

ugyldig Created: 30/Aug/16  Updated: 21/Sep/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Forside  

Affects 

Version/s: 

3.3.6.5  

Fix Version/s: Saksliste - til diskusjon i Studentwebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Attachments:  Ugyldig_registrering.JPG      

Epic Link: Forside  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2254298  

 

 Description     

Meldt fra NTNU: 

Se vedlagte bilde fra FS og SW3 for student 231245 for oss. Registerkortet er satt til ugyldig, 

men dette ser ikke ut til å ha noen innvirkning på Studentweb. 

Mvh 

Sven Erik Sivertsen 

NTNU 

– 

Både i sw2 og i sw3 har ugyldig = J medført at studenten ikke kan få generert krav om 

semesteravgift. 

Måten info-melding på Forsiden er laget på i sw3 er helt nytt. Det er feil å informere om at du 

er semesterregistrert når kortet er ugyldig. 

Rettelse for info om semreg og betaling når det er ugyldig er lagt inn i demobasen deres, så 

kan dere prøve. 

Mvh, 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1802
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1802
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12237%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22affectedVersion%22%3D15717%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D15787%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1201
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2254298


Stig 

– 

PO: Hvordan registerkort med J for "Status ugyldig" skal håndteres i SW er ikke blitt 

spesifisert nok. Fiksen som Stig har lagt ut gjør at SW nå reagerer på denne statusen og 

fjerner varselmeldinger om registrering og betaling, samt grønn knapp for å starte registrering 

dersom dette ikke er gjort. Dersom ikke andre varsler eller kommende hendelser finnes for 

studenten, vil forsiden da bli helt tom.  

StudentWeb-gruppen bør diskutere hvordan de ønsker at applikasjonen skal håndtere 

studenter som har fått ugyldig registerkort. 

 

 
 

  



[STWJS-1813] Forsinkede studenter uten registrert planlagt slutt Created: 

05/Sep/16  Updated: 21/Sep/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Utdanningsplan  

Affects 

Version/s: 

3.3.6.6  

Fix Version/s: Saksliste - til diskusjon i Studentwebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Minor  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Utdanningsplan  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2187141  

 

 Description     

Fra UiO: 

En student beskriver sin erfaring med Studentweb3: 

"Jeg har nå i kveld gjort gjentatte, men mislykkede, forsøk på å melde meg opp til fag på BA-

programmet i Psykologi der jeg er tatt opp. Problemet er at når jeg logger inn i StudentWeb, 

så viser den overhode ikke i skjermbilde under Utdanningsplan noe panel for høsten 2016." 

Vi ser i Studentweb3 at studenter som er forsinket i studiet i forhold til normert tid, og der vi 

samtidig ikke har registrert en planlagt slutt på student samlebilde i FS, ikke begriper hvorfor 

de ikke finner høsten 2016 i utdanningsplanen. 

Generelt mener vi den beste måten å fjerne dette problemet er å endre på funksjonaliteten til 

Planlagt slutt (jf. RT#1187923 fra 2013), men når det er som det er, foreslår vi at studenten 

får et eller annet hint om at normert studietid har utløpt . Kunne vi kanskje prate om dette på 

neste møte i Studentweb-gruppen? Jeg ser ikke helt hvordan den beste løsningen skulle være 

slik at alle institusjoner blir fornøyd og at tilbakemeldingen i Studentweb gir et passende hint 

til de studentene som kan trenge det. Det er ikke opplagt at alle som går inn i 

utdanningsplanen har tenkt å legge til nye emner. 

Hilsen 

Lena 

 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1813
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12232%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22affectedVersion%22%3D15722%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D15787%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-180
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2187141


 
 

  



[STWJS-1818] Planforslag: mulighet for valg av planforslag når det er 

obligatoriske emner i ordinær plan Created: 07/Sep/16  Updated: 26/Sep/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Utdanningsplan  

Affects 

Version/s: 

3.3.7  

Fix Version/s: Saksliste - til diskusjon i Studentwebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Utdanningsplan  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2233335  

 

 Description     

UiB har meldt en problemstilling rundt planforslag som bør diskuteres av gruppen.  

Vinduet for valg av planforslag i SW3 er veldig smalt; det kan kun skje i første semester som 

studenten registrerer seg, og studenten kan ikke ha gjort noen endringer i planen sin. Fra 

kravspec heter det: 

"Det er mulig til å velge anbefalte planer frem til det er valgt en plan, eller studenten har gjort 

noen endringer i planen."  

UiB har et case som kan tyde på at tolkningen av det siste er litt streng. Studenten knyttes 

alltid til en ordinær emnekombinasjon ved opptak, gjerne på toppnivå i hierarkiet. Men hvis 

denne kombinasjonen har underdeler som inneholder obligatoriske emner, blir disse emnene 

også knyttet til studentens plan ved opptak.  

Opprettingen av disse emnene tolkes av Studentweb som "endringer i plan". Studenten får 

følgelig ikke frem planforslag. 

Dette er annerledes fra SW2 til SW3 - den nye appen er strengere i tolkningen sin.  

Er dette en grei tolkning eller bør vi gjøre en endring her? 

Mulig løsning:  

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1818
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1818
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12232%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22affectedVersion%22%3D14709%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D15787%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-180
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2233335


Endre kontrollen slik at det er FSWEB som må ha gjort endringer i planen for at studenten 

ikke skal se planforslag.  

 

 
 

  



[STWJS-1830] Forbedring av kvitteringsepost om semreg/manglende 

undervisnings- og vurderingsmeldinger Created: 21/Sep/16  Updated: 21/Sep/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Semesterregistrering  

Affects 

Version/s: 

3.3.7.2  

Fix Version/s: Saksliste - til diskusjon i Studentwebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Semesterregistrering  

 

 Description     

Sak til diskusjon i Studentwebgruppen: 

Nettopp sak fra UiT om dette, og flere før det. Det sendes ut kvitteringsepost på siste steget, 

og der står noe om manglende vurdmelding.  

Så melder stud seg til vurdering manuelt rett etter på, og senere leser Studenten eposten, og 

forvirring oppstår. (vi ser tidspunkt for oppmelding og fullført semreg) 

Mulige og umulige løsninger : 

1. vente med utsending av epost til Logout/Timeout. 

2. Forbedre ledeteksten i eposten, over meldingene, dvs tydeliggjøre at oppmeldinger gjort 

etter fullført semreg ikke er med i denne epost. 

3. Fjerne all info om und og vurd-meldinger i eposten. 

4. Sende ut epost hver gang det opprettes og trekkes und/vurd-meldinger manuelt. 

Løsning 4 stoppet Kathy for lenge siden fordi inst ikke vil ha all den eposten sendt ut. Blir jo 

også fort forvirrende for studentene det også. 

Stig 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1830
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1830
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12236%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22affectedVersion%22%3D15736%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D15787%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-314


 

 

 Comments     

Comment by Sven Petter Myhr Næss [ 21/Sep/16 ]  

Kvitteringseposter er et stadig tilbakevendende tema. Vært tatt opp flere ganger, men blir aldri 

helt bra.  

Kommentarer til Stigs fire varianter: 

>1. vente med utsending av epost til Logout/Timeout. 

Vanskelig. Det er først og fremst kvittering for gjennomført semesterregistrering de skal få. 

Bør da sendes ut når de er ferdig med sekvensen.  

>2. Forbedre ledeteksten i eposten, over meldingene, dvs tydeliggjøre at  

>oppmeldinger gjort etter fullført semreg ikke er med i denne epost. 

Mulig. Vil bidra til å fjerne noe av usikkerheten. 

>3. Fjerne all info om und og vurd-meldinger i eposten. 

Heller mest i denne retningen. Som nevnt skal kvitteringen gjelde for gjennomført semreg. 

Meldinger er alltid et tidsbilde som endrer seg også utenom semreg.  

>4. Sende ut epost hver gang det opprettes og trekkes  

>und/vurd-meldinger manuelt. 

Kan fort bli mange meldinger, men samtidig kan det være nyttig at de får et varsel om slike 

viktige endringer. Burde studenten ha et avkrysningsvalg på profilsiden? "Motta varsler per e-

post." 

Krever nok uansett en ny diskusjonsrunde med SW-gruppen, men jeg tror altså at alternativ 3 

er det mest ideelle. 

mvh, 

Sven Petter 

 
 

  

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


[STWJS-1834] Utdanningsplan: STATUS_KREV_EMNEVALG og frie 

emnevalg Created: 26/Sep/16  Updated: 07/Oct/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Utdanningsplan  

Affects 

Version/s: 

3.3.7.2  

Fix Version/s: Saksliste - til diskusjon i Studentwebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Utdanningsplan  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2263039  

 

 Description     

NTNU har meldt ønske om en gjennomgang om funksjonalitet knyttet til Frie emnevalg i 

forhold til kontroller.  

Det er motstridende tolkninger om hvordan feltet "Krev valgt i utdanningsplan" skal fungere 

mot frie emnevalg. J i dette feltet betyr emner på gjeldende program kun kan velges som del 

av utdanningsplan. Det vil da ikke være mulig å melde seg til undervisning eller eksamen 

gjennom "Aktive enmner".  

Kontrollen for Studentweb sperrer da også emnet fra å bli valgt via frie emnevalg. Det er 

derimot uenighet om dette er en riktig tolkning av verdien J i dette feltet. Bl.a. UiO og UiB 

mener at det skal være mulig å velge disse emnene gjennom frie emnevalg. Disse har nå en 

egen løsning som tillater dette.  

Denne løsningen innebærer hardkoding av institusjonsnumre, og det vil vi helst ikke ha. Vi 

bør finne en bedre løsning. Aller helst enighet om hvordan feltet skal tolkes, alternativt 

mulighetene for modulvalg eller ekstra filter under "Frie emnevalg"-fanen i 

emnekombinasjonsbildet. 

Relatert punkt til saken: 

2) Går det an å få noe bedre støtte i FS ved registrering av emnekombinasjoner? Det gjelder 

spesielt emnekombinasjoner av typen 'Frie emnevalg', 'Emneprioritering' og 'Veivalg' der det 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1834
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1834
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12232%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22affectedVersion%22%3D15736%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D15787%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-180
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2263039


bør sperres felt for oppdatering som ikke er relevante. Det ville spart oss for en god del 

feilregistreringer. 

 

 
 

  



[STWJS-1851] FS-rapport: FS009.002 Webapplikasjon-diagnose 

bakgrunnsdata - innspill til forbedringer Created: 11/Oct/16  Updated: 11/Oct/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: FS  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Saksliste - til diskusjon i Studentwebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Minor  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

 

 Description     

Fra referatet til møte i planleggingsgruppen juni 2016, sak 6, punkt f: 

"Ekspertgruppen for Studentweb bør ta en gjennomgang av hele rapporten, for tilpasning til 

Studentweb3" 

Planleggingsgruppen ønsker en generell gjennomgang av diagnoserapporten. Den er lenge 

siden den ble laget og nå som Studentweb3 er i bruk hos alle, kan det være nyttig med en 

gjennomgang. Er det noen ting rapporten ikke viser som bør være med eller bør ting vises på 

en annen måte e.l.  

 

 
 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1851
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1851
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D14152%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D15787%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn


 

Generated at Tue Oct 11 10:29:33 CEST 2016 by Sven Petter Myhr Næss using JIRA 

7.1.2#71006-sha1:8e7e3091c211bab4b45730515b8b1591e99b0c1c.  



Issue Type Key Summary Created

Improvement STWJS-1848 Lenke til sensorveiledning 10/Oct/16 09:08

Improvement STWJS-1832 Feltet 

Hjemmetelefonnummer på 

profilsiden

21.09.2016 10:09

Improvement STWJS-1831 Ledetekster på profilsiden - 

adresse

21.09.2016 10:07

Improvement STWJS-1824 Endring av ledetekst til 

norsk/internajsonal 

adresse på profilsiden

13.09.2016 11:25

Improvement STWJS-1803 Min profil: Sortering av 

telefonnummer

30.08.2016 09:46

Improvement STWJS-1674 Ønske om tekst på SW3 

knyttet til bestilling av 

semesterkvittering

01.06.2016 08:40

Improvement STWJS-1636 DB: StudentWeb bør gi 

informasjon om fritak for 

arbeidskrav, dvs. 

godkjenningssaker med 

registrerte fritak for 

vurderingskombinasjoner 

03/May/16 09:28

New Feature STWJS-1366 Gjennomgang av tekster 2 20/Oct/15 22:13

Improvement STWJS-1348 SoO: ikke vise frem 

kulltrinn dersom 

studieprogrammet har 

STATUS_KULLTRINNPLA

08/Oct/15 10:14

New Feature STWJS-1292 Få informasjon 

personvernerklæring under 

"Min profil"

11.09.2015 13:15

Improvement STWJS-1257 Hvordan skal studenweb 

håndtere studenter som er 

utenfor normert studietid

20.08.2015 09:56

Improvement STWJS-1059 FS:Ikke melde opp til 

vurderingsdel dersom 

beste resultat er oppnådd, 

og det står N for Krev 

gjentak av alle deler

12/May/15 09:56

Ønskeliste - SW3 (USIT - JIRA)

Displaying 12 issues at 11/Oct/16 10:07.
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[STWJS-1848] Lenke til sensorveiledning Created: 10/Oct/16  Updated: 10/Oct/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Resultater  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Mine resultater  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=207544  

 

 Description     

Ønske fra UiS: 

En sensorveiledning hjelper sensorene til å sette riktig karak-terer på eksamensbesvarelser og 

derved bidra til at karakte-rene i minst mulig grad avhenger av den enkelte sensor eller andre 

tilfeldigheter. I tillegg kan sensorveiledningen hjelpe studentene til å vurdere om de har fått en 

riktig karakter på sin besvarelse. Universitets- og høgskolerådet anbefaler at det utarbeides 

sensorveiledninger til alle eksamener.  

I forbindelse med innføring av klage på sensur fra Studentweb ønsker UiS også en link til 

sensorveiledningen fra Studentweb. 

Det er anbefalt at det utarbeides sensorveiledning til eksamener og når klage på karakter kan 

foretas fra Studentweb vil det være en fordel med enkel tilgang til sensorveiledningen. Dette 

kan gjøre det lettere for studenten å vurdere om klage skal leveres eller ei. 

Det er ønskelig med en link til sensorveiledningen i samme bilde som studentene kan foreta 

klage på eksamen fra. Hvis det er tenkt en knapp bak eksamensresultat for å kunne klage 

ønskes også en knapp for å hente sensorveiledning. Der finnes kanskje en måte FS kan utlede 

url på slik at den ikke må legges inn for hvert enkelt emne? 

Det vil kanskje gjøre studentene mer bevisst før de leverer en klage. 

 

 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1848
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12240%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D12947%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-358
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=207544


 

  



[STWJS-1832] Feltet Hjemmetelefonnummer på profilsiden Created: 21/Sep/16  Updated: 

21/Sep/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Profil  

Affects 

Version/s: 

3.3.7.2  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Min profil  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2271667  

 

 Description     

Sak fra UiO, fortsettelse av STWJS-1831: 

Hei 

Kan Studentwebgruppen i samme slengen snakke om feltet Hjemmetelefonnummer på 

Profilsiden? 

Med koblingen til Kontakt og reservasjonsregisteret (KORR) syns vi at feltet 

Hjemmetelefonnummer blir påfallende synlig. Vi er redd studenter velger å legge inn og ev. 

oppdatere mobilnummeret sitt der i stedet for logge på KORR og oppdatere/legge inn 

nummeret sitt der. 

Vi vurderer om vi heller ønsker at det skal være mulig å ikke vise frem feltet for 

hjemmetelefonnummer, da vi i liten grad bruker dette nummeret lenger. Men, vi vil gjerne 

høre erfaringer og synspunkter fra de andre i Studentweb-gruppen. 

Hilsen 

Lena 

 

 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1832
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12233%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22affectedVersion%22%3D15736%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D12947%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-394
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2271667
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1831


 

  



[STWJS-1831] Ledetekster på profilsiden - adresse Created: 21/Sep/16  Updated: 21/Sep/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Profil  

Affects 

Version/s: 

3.3.7  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Min profil  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2271667  

 

 Description     

Sak fra UiO: 

Hei 

Vi erfarer at en del av studentene våre, og da særlig de som allerede ligger i FS med 

utenlandsk semesteradresse før, roter det til når de skal skrive inn adressen på profilsiden i 

Studentweb. Vi ender opp med mye rare data i FS, og da særlig at vi får adresser i Norge uten 

postnummer. Se vedlagte bilder. 

Vi tror problemet ligger i at de kommer inn på profilsiden med adresse på utenlandsk format, 

noe de egentlig ikke oppfatter, og så skriver de inn sin semesteradresse i Norge etter beste 

evne. 

Det er nok flere ting som bør gjøres, men et enkelt grep vi foreslår er å endre ledeteksten 

fra 

(Bruk norsk format i stedet) 

til for eksempel: 

Endre til adresse i Norge 

og tilsvarende 

fra (Bruk internasjonalt format i stedet) 

til for eksempel: 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1831
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12233%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22affectedVersion%22%3D14709%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D12947%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-394
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2271667


Endre til adresse i utlandet 

Dersom studenten på det internasjonale formatet skiver inn Norge i landfeltet, kunne de på en 

eller annen måte få beskjed om eller bli overført til siden for å registrere adresse i Norge? 

Hilsen 

Lena 

 

 
 

  



[STWJS-1824] Endring av ledetekst til norsk/internajsonal adresse på 

profilsiden Created: 13/Sep/16  Updated: 13/Sep/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Profil  

Affects 

Version/s: 

3.3.7  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Minor  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Min profil  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2271667  

 

 Description     

Fra UiO: 

Vi erfarer at en del av studentene våre, og da særlig de som allerede ligger i FS med 

utenlandsk semesteradresse før, roter det til når de skal skrive inn adressen på profilsiden i 

Studentweb. Vi ender opp med mye rare data i FS, og da særlig at vi får adresser i Norge uten 

postnummer. Se vedlagte bilder. 

Vi tror problemet ligger i at de kommer inn på profilsiden med adresse på utenlandsk format, 

noe de egentlig ikke oppfatter, og så skriver de inn sin semesteradresse i Norge etter beste 

evne. 

Det er nok flere ting som bør gjøres, men et enkelt grep vi foreslår er å endre ledeteksten 

fra 

(Bruk norsk format i stedet) 

til for eksempel: 

Endre til adresse i Norge 

og tilsvarende 

fra (Bruk internasjonalt format i stedet) 

til for eksempel: 

Endre til adresse i utlandet 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1824
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1824
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12233%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22affectedVersion%22%3D14709%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D12947%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-394
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Dersom studenten på det internasjonale formatet skiver inn Norge i landfeltet, kunne de på en 

eller annen måte få beskjed om eller bli overført til siden for å registrere adresse i Norge? 

 

 
 

  



[STWJS-1803] Min profil: Sortering av telefonnummer Created: 30/Aug/16  Updated: 

30/Aug/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Profil  

Affects 

Version/s: 

3.3.6.5  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Min profil  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=2258171  

 

 Description     

Fra HiOA: 

Hei, 

Under min profil står det først "hjemmetelefonnummer" og rett etter "Mobilnummer" 

 Kan institusjon få mulighet til å endre rekkefølge ? I dag bruker man nesten ikke 

hjemmetelefon og at der er denne telefon som står først på profilen 

 Kan institusjon få mulighet (via modulvalg for eksempel ) til å sette/kreve hva som 

skal fylles på (hjemmetelefon eller mobilnummer) og ikke minst hva som kan/skal 

vises i profilen i Studentweb? Det vil si at man kan få velge slik at det er bare 

mobilnummeret som vises i profilen istedenfor hjemmetelefon og mobilnummer 

Vennlig hilsen 

FS-hjelp 

Canisius  

 

 

 Comments     

Comment by Matija Puzar [ 30/Aug/16 ]  
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https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=svenpetn
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-394
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Fra FUN: 

Helst ikke. Og så ser jeg igrunn ingen behov for det. 

 
 

  



[STWJS-1674] Ønske om tekst på SW3 knyttet til bestilling av 

semesterkvittering Created: 01/Jun/16  Updated: 01/Jun/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Bestillinger  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Minor  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Attachments:  Ønske om tekstkoder knyttet til bestillinger.docx      

Epic Link: Bestillinger  

 

 Description     

Vi ser at vi har behov for å kunne legge ut en tekst knyttet til bestillingen av 

semesterkvittering. Vi ønsker at flest mulig skal bruke Studentbevisappen og ønsker derfor å 

kunne informere om denne og lenke til den. Utgangspunktet er at vi ønsker å redusere antall 

utskrevne semesterkvitteringer. 

Vi ønsker oss et tekstfelt foran selve til selve semesterkvitteringsbestillingen. HTML må være 

mulig. 

Teksten bør dukke opp like ovenfor knappen «+ Bestill» - altså før en kommer inn i selve 

skjemaet. 

Det bør videre vurderes om det skal lages slike tekstkoder for alle bestillingstyper. 
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[STWJS-1636] DB: StudentWeb bør gi informasjon om fritak for arbeidskrav, 

dvs. godkjenningssaker med registrerte fritak for vurderingskombinasjoner 

av typen OBLIG Created: 03/May/16  Updated: 03/May/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Utdanningsplan  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Attachments:  DMMHB_Endringsønske StudentWeb.docx      

Epic Link: Utdanningsplan  

 

 Description     

Fra DMMH: 

Det gis ingen informasjon på StudentWeb om fritak for arbeidskrav, dvs. godkjenningssaker 

med registrerte fritak for vurderingskombinasjoner av typen OBLIG (underbilde «Fritak 

vurdkomb»), selv om saken har status BEHANDLET. 

Informasjon om fritak fra arbeidskrav bør være tilgjengelig på StudentWeb for å unngå 

misforståelser i kommunikasjon mot studenter. 

På samme måte som at det står «Godkjent <termin>» eller «Bestått ekvivalent del» bak 

vurderingsdeler av typen OBLIG som studenten er oppmeldt i, men har tidligere resultat i, så 

bør det stå «Fritatt» på deler der dette er registrert i en godkjenningssak. 

Ønsket gjort: 

Fritak fra vurderingsdeler av typen OBLIG framgår på StudentWeb, på samme måte som 

tidligere resultat eller resultat i ekvivalent del. 

 

 

 Comments     

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1636
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Comment by Stig Benserud [ 03/May/16 ]  

Hvordan var dette i sw-2 ?  

Hvis det ble vist i sw2 men ikke på sw3, og ingen endring er spesifisert på dette, så er det en 

liten bug. 

STIG 

 
 

  

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


[STWJS-1366] Gjennomgang av tekster 2 Created: 20/Oct/15  Updated: 20/Oct/15  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Generelt  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Anne Kathrine F Haugen  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Issue Links:  Cloners 

Cloned from  STWJS-1291  Gjennomgang av tekster  Resolved  
 

 

 Description     

Tekster ble gjennomgått på studentwebmøte 20.oktober 2015. Tekstene under ble ikke 

vurdert.  

emailinst=E-postadresse fra institusjonen 

Her vil vi skrive noe mer konkret for UiO, som f. eks. "E-postadresse på UiO". 

kuBestilling.gruppering_f=Grupper etter fag 

Her vil vi skrive "Sortert etter fag" eller "Fagsortert" ettersom det lenger oppe på siden blir 

brukt "Sortering", jf. kuBestilling.gruppering=Sortering. 

mineEmner.vurdMeldingOppmeldt=Oppmeldt 

Her vil vi skrive "Meldt". 

vurdMelding.redigerPopupTittel=Rediger vurderingsmelding 

Her vil vi forkorte til "Rediger". 

vurdMelding.redigerDelVurdering=Rediger delvurdering 

Her vil vi forkorte til "Rediger". 

vurdMelding.oppgaveTittelOriginal=Oppgavetittel på originalspråk 

Her vil vi forkorte og skrive "Oppgavetittel". 

vurdMelding.spesialTilpasning=Spesialtilpasning 

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1366
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
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Her tror vi at vi vil ønske å endre til "Tilrettelegging". 

vurdMelding.visDetaljerPopupTittel=Detaljer av vurdering 

Her vil vi forkorte til "Detaljer". 

vurdMelding.obligatorisk=Obligatorisk 

Her vil vi antagelig skrive "Obligatorisk aktivitet". 

undMelding.meld=Meld til undervisning 

Her vil vi skrive "Søk plass på undervisningen". 

undMelding.melde=Meld til undervisning 

Her vil vi skrive "Søke plass på undervisningen". 

undPartiMelding.ingenLedigPlass=Ingen ledig plass 

Vi vil endre til for eksempel "Det er ingen ledige plasser på dette emnet nå. Du kan forsøke 

igjen senere, i tilfelle det frigjøres plasser." 

undMelding.kan_ikke_trekke_vm=Kan ikke trekkes før vurderingsmeldingen er trukket.  

Vi vil endre til "Du må først trekke deg fra undervisningen. Deretter kan du tekke deg fra 

eksamen." 

undMelding.meldTilUndervisning=Meld på til undervisning 

Vi vil endre til "Søk plass på undervisningen". 

leggTilFrittEmne.ferdigVurdering=Du er meldt opp til vurdering for 

Vi vil endre til "Du er meldt til eksamen for" 

leggTilEmne_velgUndVurdStudprogTermin=Vennligst velg semester for undervisning eller 

vurdering, eller velg hvor emnet skal legges inn i utdanningsplanen. 

Vi vil endre til "Velg semester for undervisning eller eksamen, eller velg hvor emnet skal 

legges inn i utdanningsplanen". 

rettigheterOgPlikterLenke_aksept=Jeg er kjent med innholdet 

Vi ønsker fortsatt muligheten til å skrive "OK". 

semreg.ikkeFullfortSemreg=Du har ikke fullført registreringen ennå. 

Her ønsker vi egen kode for vi vil fjerne denne teksten. 

semreg.ikkeFullfortFremdrift=Du har ikke fullført framdriftsrapporteringen ennå. 

Her vil vi heller skrive "Du har ikke fullført registreringen på ph.d. ennå." 

semreg.fortsettFremdriftsrapportering=Fortsett framdriftsrapportering 

Her vil vi heller skrive "Fortsett registreringen på ph.d." Flere av våre ph.d.-kandidater har 

studierett også på lavere nivå. Da er det nødvendig at de ser forskjell på de ulike nivåene. 

semreg.begynneFremdriftsrapportering=Start framdriftsrapportering 

Her vil vi heller skrive "Start registrering på ph.d." Se begrunnelse i punktet over. 

semreg.ikkeLagretRegisterkort=Registerkort har ikke blitt lagret. 



Her vil vi finne en tekst som kommuniserer bedre til studentene. Vi bruker ikke begrepet 

"registerkort" i dialog med studenter. 

varselMeldinger.statusOgBekreft=Du har advarsler. Klikk på taben for å se dem. 

Her trenger vi å skrive en tekst som kommuniserer bedre. Dere skriver på nynorsk "Du bør sjå 

på åtvaringane". 

fuup_beskrivelse=For å spare tid kan det lønne seg å velge en ferdig utfylt utdanningsplan 

som et utgangspunkt, planene er laget studieveiledere ved ditt studium. Du kan gjøre 

endringer på planen senere. Du vil kun få tilbud om forslag når utdanningsplanen din er tom, 

dvs. når du ikke har meldt deg opp til eksamen eller undervisning. 

Her må vi skrive en annen tekst som passer for våre forhold. 

fuup_howto_trinn3=Meld deg opp til eksamen og undervisning for dette semester og bekreft 

planen 

Her vil vi endre teksten, særlig 'bekreft planen'. 

faktura_harIngenFaktura=Du har ingen fakturaer. 

Her tror vi at vi vil få behov for å skrive noe utfyllende. 

faktura_mineFakturaer=Mine fakturaer 

Her er vi usikre på om Mine fakturaer kommuniserer godt. Vi ønsker mulighet til å skrive noe 

annet. 

faktura_opprett=Opprett faktura 

Her er vi usikre på om Opprett faktura kommuniserer godt. Vi ønsker mulighet til å skrive noe 

annet. 

sporreskjema_tittelPrefix=Spørreskjema 

Denne teksten ønsker vi å kunne fjerne. 

varselmelding_gaa_til=Vil du gjøre noe med dette, følg denne lenken. 

Denne teksten ønsker vi å ha mulighet til å fjerne. 

emnekombtre_plan=Planlegging av studieprogram 

Her ønsker vi å kunne skrive "Planlegge studieløp". 

menu.oppgaveinnlevering=Oppgavelevering 

Her ønsker vi å kunne skrive "Levere oppgave til DUO" og på den måten gjøre det tydelig at 

det ikke er levering til sensur. 

 

 
 

  



[STWJS-1348] SoO: ikke vise frem kulltrinn dersom studieprogrammet har 

STATUS_KULLTRINNPLAN=N Created: 08/Oct/15  Updated: 04/Oct/16  

Status: Reopened 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Utdanningsplan  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Anne Kathrine F Haugen  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

0 minutes  

Time Spent: 5 hours  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Utdanningsplan  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1870298  

Sprint: FS-Sprint 2015 16 

 

 Description     

Det er mange studieprogram som ikke har kulltrinn, slik at dersom 

STATUS_KULLTRINNPLAN=N så skal studentene ikke kunne velge grupper KULLTRINN 

i tabellen på SoO. 

Case FSUTV:  

Alle studenter på BAFY-UIO 

 

 

 Comments     

Comment by Sven Petter Myhr Næss [ 04/Oct/16 ]  

Opprinnelig ønske fra UiO: 

Hei 

Jeg er i Studentweb 3.1.16-SNAPSHOT - 17.07.2015 11:46 på fsweb-demo.uio.no, på siden 

Status og oversikt. 

Jeg ser det har kommet inn en kolonne i tabellen som heter Kulltrinn. Vi skjønner at dette er 

viktig informasjon for noen institusjoner, men hos oss benytter vi ikke kulltrinn per i dag eller 
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i overskuelig fremtid, så kolonnen vil alltid være tom og uten informasjonsverdi for studenter 

på UiO. 

Kan dere gjøre det mulig å ikke vise frem kolonnen Kulltrinn i Studentweb3? Vi vet ikke 

hvordan kulltrinn benyttes hos andre institusjoner, men vi tenkte at en løsning kunne være 

modulvalg eller ved at dersom feltet Kulltrinn på emnekombinasjon samlebilde er tomt på 

studieprogrammet studenten går på, så skal kolonnen kulltrinn ikke vises i Studentweb3. 

Vi fyller inn feltet kulltrinn start i Kull samlebilde, så dette er ikke et egnet felt å ta som 

utgangpunkt for å ikke vise kolonnen i SW3. 

Hilsen 

Lena 

Comment by Sven Petter Myhr Næss [ 04/Oct/16 ]  

Legges til ønskelisten foran Studentweb-møtet 18.10.2016. 

Opprinnelig forslag ble ikke gjort da jobben ble vurdert som omfattende.  

 
 

  

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


[STWJS-1292] Få informasjon personvernerklæring under "Min profil" Created: 

11/Sep/15  Updated: 03/Aug/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Profil  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Anne Kathrine F Haugen  Assignee:  Sven Petter Myhr Næss  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

2 hours  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

2 hours  

 

Epic Link: Min profil  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1828712  

Sprint: FS-Sprint 2016 11, FS-Sprint 2016 12 

 

 Description     

Hei 

I Studentweb2 har vi lagt lenke til UiOs personvernerklæring 

< http://www.uio.no/om/regelverk/studier/personvernerklering/ [Open URL]> nederst på 

startsiden: 

. Personvernerklæring - Informasjon om hvordan UiO håndterer personopplysningene dine. 

I Studentweb3 savner vi et sted vi kan legge den. 

Vi tenker at den hadde passet som en lenke et sted på profilsiden, for eksempel nederst etter 

akseptansene. 

Kan vi få en tekstkodemulighet for dette? 

Hilsen 

Lena 
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Hei 

Jeg vil bare tilføye begrunnelsen for hvorfor vi mener at vi trenger å kunne lenke til 

personverneklæringen fra Studentweb: 

Når vi samler inn opplysninger fra søkere og studenter, er vi lovpålagt etter 

personopplysningsloven § 19, 1. ledd å informere den registrerte, søkeren/studenten, om 

a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant, 

b) formålet med behandlingen, 

c) opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker, 

d) det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og 

e) annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på en best 

mulig måte, som for eksempel informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. § 18, og retten til å 

kreve retting, jf. § 27 og 28. 

Vi trenger således egentlig også et sted i Søknadsweb å legge personvernerklæringen, men det 

vil vi komme tilbake til i en separat henvendelse. 

Hilsen 

Lena 

 

 

 Comments     

Comment by Matija Puzar [ 11/Sep/15 ]  

Jeg mener at Studentweb (gjelder alle andre våre applikasjoner) ikke er et sted for dette, og at 

UiO bør kunne informere studenter om det via andre kanaler. 

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 20/Oct/15 ]  

Studentwebmøte 20. oktober 2015 

UiO skal se på om det er mulig å bruke infotekstene på forssiden til dette. 

Comment by Sven Petter Myhr Næss [ 07/Apr/16 ]  

Prioritert av StudentWeb-gruppen 6.4.2016, men ikke høyt.  

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=matija
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[STWJS-1257] Hvordan skal studenweb håndtere studenter som er utenfor 

normert studietid Created: 20/Aug/15  Updated: 07/Apr/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Utdanningsplan  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Anne Kathrine F Haugen  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

1 day  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

1 day  

 

 

 Description     

Vi må finne ut hvordan Studentweb skal håndtere studenter som er utenfor normert studietid 

og det ikke er satt noen slutt dato eller planlagt slutt. 

I SW2 så blir ikke planbekreftelse lagret. 

Hvordan skal SW3 håndtere disse studentene i forhold til semrgsekvensen: 

 Skal utdanningsplanen tas med i sekvensen? 

 

 

 Comments     

Comment by Stig Benserud [ 20/Aug/15 ]  

Dette er implementert løsning gjennom saken STWJS-1255 : 

Planer der slutterminen har utgått skal, ifølge Kathy og tidligere regelverk, ikke få lagret noe 

Planbekreftelse, men de skal kunne endre planen.  

Kortsiktig løsning er at stud som har utgått sluttermin kommer igjennom semregutd-

sekvensen, men får ikke lagret planbekreftelse.  

OG, de får nå heller ikke grønn knapp når de logger inn på nytt. 

STIG 

Comment by Tore Andre Rønningen [ 17/Sep/15 ]  

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1257
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1257
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12232%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D12947%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=stigab
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1255
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=torearo


Skal denne på ønskeliste? 

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 24/Sep/15 ]  

Dette er en større sak, som vi skal ta på et senere studentwebmøte 

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 20/Oct/15 ]  

Studentwebmøte 20. oktober 2015:  

FSAT undersøker hvor planbekreftelse blir benyttet. Gi varsel til studentene som er utenfor 

normert studietid.  

Comment by Sven Petter Myhr Næss [ 07/Apr/16 ]  

Følges opp av FSAT. Hele sluttfasen av studiet må sees i sammenheng. 

 
 

  

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


[STWJS-1059] FS:Ikke melde opp til vurderingsdel dersom beste resultat er 

oppnådd, og det står N for Krev gjentak av alle deler Created: 12/May/15  Updated: 28/Sep/16  

Status: Open 

Project: StudentWeb3  

Component/s: Mine emner  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Anne Kathrine F Haugen  Assignee:  Geir Vangen  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

0 minutes  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

0 minutes  

 

Epic Link: Aktive emner  

Sprint: FS-Sprint 2016 10, FS-Sprint 2016 11, FS-Sprint 2016 12, FS-Sprint 2016 

13, FS-Sprint 2016 16, FS-Sprint 2016 17, FS-Sprint 2016 18 

 

 Description     

Ang. trekk av vurderingsmelding: 

Studenten er registrert med beste resultat "godkjent" på del "OBL1" i BHBUL1000 og beste 

resultat "A" på del "PRGR" i BHKKK1010, men blir oppmeldt til disse delene gjennom 

oppmelding på SW, og kan ikke trekke disse vurderingsmeldingene selv om det ikke ligger 

inn noen trekkfrist. 

Dette er kanskje ingen feil, men jeg synes ikke at studenter bør meldes til deler med beste 

resultat når det ikke er lagt inn "J" på "Krev ny vurdering for alle deler ved gjentak." 

Asger 

 

 

 Comments     

Comment by Stig Benserud [ 12/May/15 ]  

Denne saken ligger utenfor studentweb, både 2 og 3, mener jeg.  

Den automatikken i oppmelding i deler når man melder seg opp i helheten ligger i 

vurderingsmodulen i FS, og må løses der.  

https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1059
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-1059
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10750
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22component%22%3D12234%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10750%20AND%20%22fixVersion%22%3D12947%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=geirmv
https://jira.usit.uio.no/browse/STWJS-179
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=stigab


Kan sikkert testes fra fs-klienten. 

STIG 

Comment by Tore Andre Rønningen [ 20/Jan/16 ]  

tas opp med G. Vangen 

Fjernet rt-link da vi tror det var feil link: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1770418 

Comment by Stig Benserud [ 03/May/16 ]  

Har ikke de som ønsket dette meldt dette inn som et Ønske til fs-support ?  

Vi bør finne rt-saken. Må nok tas opp i en eller flere ekspertgrupper. 

STIG 

Comment by Geir Vangen [ 08/Sep/16 ]  

Kan du avklare hvordan automatisk oppmelding til deler skal skje når student meldes til 

helhet - der student tidligere har et resultat i del? 

Comment by Knut Løvold [ 09/Sep/16 ]  

Spørsmål. Må funksjonen i Studentweb være lik med oppmelding via klienten? Dersom den 

må være lik, så ville jeg tenke at man blir automatisk oppmeldt til alle deler hvor det ikke 

allerede er oppnådd beste resultat, evt. at gyldighetsperioden for en del vil gå ut før neste 

forsøk. Dette gjelder selvsagt kun emner som ikke har "J" på "Krev ny vurdering for alle deler 

ved gjentak." 

Dersom det ikke må være likt, så kunne en tenke seg at studenten ved oppmelding måtte ta 

stilling til hvilke deler som skulle tas på nytt. Dvs. at studenten får opp alle deler, med info 

om tidligere resultat, og må svare J eller N på oppmelding for hver enkelt del. Evt. kunne det 

ligge sperre mot ny oppmelding på obliger som er godkjent og har fortsatt gyldighet. En 

kunne også tenke at det ikke skulle være mulig å ta om igjen dersom man allerede har beste 

resultat, eller i alle fall at det kommer ekstra varsel dersom man forsøker å melde seg til en 

slik del. 

Før jeg evt. tar dette med vurderingsgruppa, kan det være greit å ha klart for seg 

mulighetsområdet. 

 
 

https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=torearo
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1770418
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=stigab
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=geirmv
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
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