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 Dagsorden 

 
1. Godkjenning av referat fra møte 15.02.2017 

Kommentar fra HiMolde: Det er noen spørsmål i referatet som det kunne vært fint å få avklart, 
særlig fra møtet CERES skulle ha med UniWise.  
 
Referatet ble godkjent.  
 

2. Oppsummering av erfaringssamlingen i regi av UNINETT 29.03.2017 
-Nyttig å høre hvordan andre jobber med digital vurdering.  
-Utrolig viktig at ekspertgruppen får mulighet til å informere institusjonene hva vi jobber med.  
-Positivt med hjemmelekse slik at folk forbereder seg. 
-Det kunne godt vært pekt ut en facilitator og sekretær slik at gruppen blir holdt i gang og at det 
blir et referat.  
 
Forslag fra CERES: Når ekspertgruppen har konkludert med noe holder vi et webinar hvor 
denne informasjonen blir formidlet ut. Slike webinar må annonseres godt. Forslaget ble godt 
mottatt.  
 

3. DIGVURD-12 og -13 Gjennomgang fra gruppen som jobber med 
Begrunnelse og klage 

Håndtering av gruppemedlemskap burde fortsatt håndteres i eksamenssystemet. Denne 
informasjonen burde sendes til FS slik at håndtering av begrunnelse kan gå som tenkt.  
 
Sensoroppnevning og kommisjonsoppnevning må skje i FS. Kommisjonsfordeling kan foregå 
både i FS og i eksamenssystem. 
 
UiO: I tilfeller hvor det er bestemt at alle kandidater skal få begrunnelse; behov for ny 
funksjonalitet i FS slik at alle begrunnelsene hentes til FS fra eksamenssystemet så snart sensuren 
foreligger. 
 
Hvilken sensor skal få forespørselen om begrunnelse: ønske om ny funksjonalitet i FS som gjør 
at man kan styre hvem av sensorene som skal få e-post (eks: intern, ekstern, alle, sette inn e-post i 
fritekstfelt m.m.). Hvis man ikke legger inn noe sendes a-epost til alle i kommisjonen. Hvor skal 
denne funksjonaliteten legges inn? På vurderingsenheten, vurderingskombinasjonen og/eller 
kommisjon). Hvordan håndtere at flere sensorer får forespørsel om begrunnelse og samtidig 
forhindre at begge begynner å skrive en begrunnelse? Hvordan sikre at kun en begrunnelse 
sendes til kandidaten? 
 
Konklusjon:  
1) I første omgang sendes forespørsel om begrunnelse til alle sensorene i kommisjonen.  
2) I andre omgang er det behov for ny funksjonalitet i FS som gjør at man kan styre hvem av 
sensorene som skal få e-post. Det må da være mulig å velge mellom alle, eller kun intern.  
3) På sikt må man se på andre muligheter. 
 
Arbeid til neste gang: gruppen jobber med mulig forslag til hvordan det kan settes innstillinger 
på hvem som skal få melding når det er kommet inn forespørsel om begrunnelse 
(avvikshåndtering som inkluderer tilfeller hvor det ikke finnes kommisjoner). 
 
Det opprettes en egen DIGIVURD-sak i Jira på gruppeeksamener. Vi tar opp saken igjen på 
neste møte og definerer da hvem som skal jobbe med dette.   
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Hvilken informasjon har klagesensor behov for? 
-Pensumlister, emnebeskrivelser, sensorveiledning, oppgavetekst m.m.  
E-post som sendes til klagekommisjon kan inneholde lenker til nødvendig informasjon som ikke 
allerede finnes i eksamenssystemet.  
 
Det bør være mulig å definere i eksamenssystemet om sensorveiledning skal sendes tilbake til FS 
slik at den blir tilgjengelig for studentene i Studentweb. I tillegg burde det være mulig å laste opp 
sensorveiledning (i Fagpersonweb?) for eksamener som ikke foregår i et eksamenssystem. 
 
 

4. DIGVURD-9 Gjennomgang fra gruppen som jobber med tilbakeskriving av 
sensur. 

 
Saken ble grundig drøftet. 
 
Konklusjon: 
Det opprettes et eget felt «Oppmøtestatus» som kan settes med J/N (kandidater som trekker seg 
underveis skal registreres med J møtt). På den måten unngår man problematikk knyttet til behov 
for å beholde resultatstatuser som eksempelvis L (legeerklæring) og oppmøtestatuser som 
eksempelvis «møtt». «Ikke-møtt» tas IKKE ut av resultatstatus. 
 
Eksamensvaktene registrerer alle som har møtt (J) og eventuelt avbrutt (A) underveis på 
eksamensdagen. Kandidater som ikke registreres med oppmøtestatus J eller resultatstatus A 
sendes fra eksamenssystemet med oppmøtestatus N. FS oppdaterer så kandidater som 
IKKE allerede har en resultatstatus med og har oppmøtestatus N, men resultatstatus I. 
 
Etter eksamen sendes oppmøtestatusen J og resultatstatusene A til FS. I tilfeller hvor en 
kandidat har resultatstatus L og oppmøtestatus J sendes en e-post til x.  
 
Varsel skal vises i FS og eksamenssystemet (for den som initierer overføring til FS) hvis: 
kandidaten har resultatstatus G og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus I og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus L og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus M og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus T og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus U og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus X og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus Ø og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus Å og oppmøtestatus J 
 
Håndteringen av disse/opprydningen skal gjøres i FS. 
 
Dette må være på plass slik at kommisjonsfordelingen blir riktig. 
 
Arbeid til neste gang: 
CERES oppretter utviklingssak på å sette inn nytt felt; oppmøtestatus jf spesifiseringene over, og 
starter arbeidet så snart det lar seg gjøre. 
 
 

5. DIGVURD-10, DIGVURD-14 og DIGVURD-16. Gjennomgang fra gruppen 
som jobber med arkivering 

Utsending av vedtak etter klage. 
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1) Resultatet i Studentweb og varsel på e-post (ev. sms, men det koster mer) om at vedtaket 
finnes i Studentweb. 

2) Brevutsendelse til personer som enten ikke finnes i kontakt og reservasjonsregisteret 
(personer uten norsk f.nr/D-nummer) eller har reservert seg mot digitale brev fra det 
offentlige. Brev bør automatisk genereres i FS når vedtaket er registrert i FS.  

 
DIGVURD-10, DIGVURD-14 ble ikke gjennomgått. 
 

6. To saker fra UiB 
- en ny linje inn i FS for å sikre nok informasjon i eksamenslokalet uten 
oversendelsesarket  
- hviletid ved eksamen  

Det ble ikke tid til å gå igjennom dette. 
 

7. Neste møte 
De planlagte møtene 19. april og 10. mai slås sammen til et møte tidlig i mai: torsdag 11. mai i 
Trondheim kl. 09.30 – 16.00. Øyvind ordner lokaler.  
 

8. Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 

 


