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Referat 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 
En gikk igjennom referat fra forrige gang. Gruppen ønsket den kort versjonen av 
referatet på punkt 5. 
 

2. Status for Tableau 
 

CERES hadde en liten statusrunde.  
 

 Brukergrupper knyttet til AD: Flere institusjoner har tatt i bruk AD grupper for 
innlegging av sine brukere.  

 Tidsbruk for rapport på server: Vi opplever fra tid til annen at rapporter tar litt 
lang tid å kjøre. Vi jobber både i forhold til oppsett og versjoner for at dette 

skal bli bedre.   
 Begreper og definisjoner: KD har satt ned en gruppe for å se nærmere på 

begreper og definisjoner innenfor studiesektoren. Gruppen har medlemmer fra 
CERES; DBH, KD, NOKUT, SBB og UHR. Det er et ønske om at begrepsbruken 
i sektoren blir mer harmonisert.   

 
 

3. Bruk av Tableau ved UiT 
 

UiT presenterte de rapportene de har brukt i forbindelse med masterutdanningen. 

Samt rapporter knyttet til sektormål og studiebarometeret.  
 

4. Bruk av Tableau ved UiO 
 

UiO presenterte rapporter de har tatt i brukt blant annet knyttet til likestilling og inn og 
utreisende studenter. De fortalte også om hvordan de hadde tatt i bruk AD grupper for 
å håndtere brukertilgang.  
 

5. Ekstern Mobilitetsrapport ved NSD 
 

NSD presenterer sitt forslag til rapport over studentmobilitet mellom institusjonene. 
Grunnet mye arbeid med tilstandsrapporten vil det ikke være mulig å jobbe så mye 
med rapporten før i april/mai. Det er mulig en bør splitte rapporten opp i flere 
rapporter. NSD kontakter STAR vedrørende eventuelle uklarheter knytet til 

definisjoner.  
 

6. Beregning av strykprosent  

 
STAR-gruppen hadde en diskusjon knyttet til begrepet stryk. Gruppen kom fram til at 

den definisjonen som brukes av DBH er den mest naturlige for stryk. Men det kan også 

være ønskelig og se på litt andre mengder hvor en da vil bruke andre uttrykk en stryk. 

Vedtak: Ekspertgruppen STAR støtter Planleggingsgruppens anbefaling om at DBH sin 

standard bør gjelde. Dvs stykt i Tableau beregnes på følgende måte:  

Antall stryk*100/(Antall stryk+Antall bestått) 

7. Statistikkrapporter i FS eller Tableau  

Ekspertgruppen hadde en diskusjon rundt brukt av Tableau for å vise fram 

Statistikkrapporter fra FS. STAR anbefaler at en prøver dette ut på enkelte rapport i FS 

klienten hvor Tableaurapporten lenkes via en URL. På denne måten kan en teste 

hvordan dette fungerer i forhold til arbeidsflyten til de som jobber i FS-klienten. På et 



generelt grunnlag er gruppen positive til å legge FS-rapporter over til Tableau der det 

føles naturlig. 

8. Bruk av Tableaurapporter på websider og Guest-bruker 

CERES ved Stein Aske presenterte mulightene forå legge Tableau rapporter på 

websider.  

http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/hvordan-legge-ut-en-tableau-rapport-pa-

en-webside.pdf 

9. Status for åpning mellom FS-basene Tableau server for rapporter på FS-siten 

CERES orienterte om status. 

10. Rapportene GSTM1, GST2 og GST3 gjøres til STAR-rapporter  

Vi hadde en gjennomgang av rapportene GSTM1, GST2 og GST3. Gruppen var 

enige om at GSTM1 og GST3 kan gjøre til offisielle STAR-rapporter. For GST2 må 

det gjøres noen justeringer. UiA, UiO og UiT kommer med innspill på justeringer. 

UiA spilte også inn behovet for en rapport knyttet til studieprogramnivå. Formålet 

med en slik rapport er å samle mye av den interessante informasjonen om et 

studieprogram i en rapport. UiA sender et forslag til hva en slik rapport bør inneholde 

til STAR-gruppen. 

UiB har utarbeidet en rapport som går på studiepoeng per student. Vi ser på den i 

neste STAR-møte.  

Vedtak: Rapportene GSTM1 og GST3 gjøres til STAR-rapporter 

11. Datakilder og rapporter for opptaksdata 

CERES presenterte to datakilder og to rapporter knyttet til opptaksdata. 

Rapportene flyttet til sandkassen for testing og med sikte på en godkjenning som 

offisielle STAR-rapporter på neste møte. Gruppen kommer med innspill til 

datakildene og rapportene under testperioden.  

12. Rapporter klare for FS-siten når den er operativ 

CERES tok en gjennomgang av de rapportene vi kan tilby når tilgangen til FS-data 

via FS-siten er på plass.  

13. Studiebarometeret 

NOKUT har publisert resultatene for studiebarometeret for 2016. Det var interesse i 

gruppen for å se på disse dataene. CERES kontakter NOKUT som har laget 

undersøkelsen vedørende bruka v data. UiT kommer med innspill på mulige rapporter.  

14. Doktorgradsrapporter  

Dette punktet utsettes til neste gang. 

15. Eventuelt 

Det var et punkt under eventuelt.  

Opptaksdata for fusjonerte institusjoner 

http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/hvordan-legge-ut-en-tableau-rapport-pa-en-webside.pdf
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/hvordan-legge-ut-en-tableau-rapport-pa-en-webside.pdf


For sammenslått institusjoner er det et ønske om at opptaksdata knyttet til 

fusjonerte institusjoner blir tatt vare på. Institusjoner som ønsker at de deler av 

opptaksdataene som ikke blir bevart igjennom FS overføres til Datavarehus, 

kontakter CERES på tableau@ceres.no.  

mailto:tableau@ceres.no

