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Referat

1.

Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang
Det var ingen kommentarer til referatet.

2.

Status


Studiebarometeret
Gruppen ønsker at Nokut sender data direkte til Ceres. Det var også et ønske
om at Nokut oversender data for flere år. Når det gjelder individdata var
gruppen i utgangspunktet positivt til det. Men var litt usikker på hva slags
individdata det var snakk om. Ceres sjekker ut dette. Det var også en
diskusjon om hva en skulle kunne se av data fra studiebarometeret.



KDs gruppe for begrepsavklaring
NSD og Ceres vil holde STAR-gruppen oppdatert på det som skjer i denne
gruppen.



Tableau
Det var ingen spesielle kommentarer til ytelsen på server. De som uttalte seg
sa det fungert ok for tiden. Fra versjon 10.2 vil Tableau kjenne igjen Norske
kommunenavn. Så det er mulig å lage kart med kommuneoversikt. Ceres vil
etter planene oppgradere til versjon 10.2 12. juni.

3.

Rapporter på FS-siten
STAR-gruppen har nå tilgang til FS-siten. Dette er et område hvor dataene til
rapportene hentes direkte fra FS-basen. Det er Ceres som vil lager rapportene og
datakildene på denne siten. Martin tok en gjennomgang av de rapportene han har
laget og lagt ut på FS-siten.
STAR-gruppen spiller inn følgende til Ceres
-

Rettigheter på FS-siten
Det kan være behov fra at Ceres må gjøre justerer på rettighetene, dvs hva
institusjonelle brukere kan få gjort med rapport og datakilder på siten. STARgruppen melder til Ceres behov for endring av tilganger.

-

Nye rapporter på FS-siten
STAR-gruppen melder inn behov for nye rapporter til Ceres.

-

Nye brukere på FS-siten
Siden FS-siten er i støpeskjeen vil STAR-gruppen til å begynne være de som har
tilgang til dette område. Men det kan være behov for at også andre enkeltbrukere
har tilgang. STAR-medlemmene spiller inn forslag på personer som også skal være
med å teste ut FS-siten.

4.

Institusjonelle sites
De institusjonelle sitene skal la den enkelte institusjon lagre og dele egne Tableau
rapporter med andre brukere ved egen institusjonen. STAR-gruppen tok en diskusjon
om utviklingen av institusjonelle sites skulle være en prioritert oppgave den nærmeste

tiden. Deler av gruppen ønsket ikke å prioritere dette nå. De mente at det var behov
for å bruke tid på den nyopprettede FS-siten samt å jobbe videre med nye STARrapporter og datakilder på FS-datavarehussite. Mens andre mente det var viktig å
begynne å jobbe med institusjonelle sites. Det er utarbeidet en rekke rapporter og
datakilder som de ønsker å dele internt på institusjonen. Ceres tar en nærmere runde
med de institusjonene som ser det som ønskelig at institusjonelle sites jobbes med.
5.

Studiepoeng per student
Saken ble utsatt til neste møte.

6.

Rapporter knyttet til opptaksdata
Gruppen tok en diskusjon rundt SOA1 rapporten. UiA hadde oversendt kommentarer
før møte. Ceres går igjennom de skiftelige og muntlige tilbakemeldingene. UiT ved
Øyvind lager et nytt forslag til kart. Etter at endringene er implementert sendes
rapporten til STAR-gruppen på sirkulasjon. SOA1Rapporten kan så inngå blant de
offisielle STAR-rapporten. SOAX1 rapporten redigeres etter sammen mal som SOA1
rapporten.

7.

Definisjoner for rapporter
STAR-gruppen gjorde det klart at det er behov for de presise definisjonene som alt
foreligger for datagrunnlaget bak STAR-rapporter og kilder. Ceres må fortsette den
praksisen med nye rapporter og kilder. Men det er også et behov for å forklare
innholdet i rapportene med et mer folkelig språk for de som mer sporadisk er inne og
bruker rapporter i tableau. Ceres vill sammen med UiO og UiA starte arbeidet med å
forklare hva de ulike rapportene inneholder på en mer lettfattelig måte.

8.

Klagestatistikk
UiO har ønsket en utvidelse av datakilde for klagestatistikk VKK. De har ønsket at den
også inneholder data fra vurderingsprotokoll-loggen. Ceres har utvidet datakilde VKK
basert på dette ønske. UiO har utarbeidet en ny rapport basert på denne utvidede
kilden. UiO ved Karen gjør rapporten tilgjengelig for alle. Rapporten gjøres til en
offisiell STAR rapport etter sirkulasjon.

9.

SVP2 rapporten
Gruppene hadde en diskusjon om hva SVP2 skal presentere. En mulighet er at den kan
gi en prognose for framtidige bevilginger. Da må den nok også inneholde
kandidatproduksjon som nå også inngår i budsjettmodellen. NSD nevnte at de jobber
med en rapport som gir mulighet for budsjettmessige prognoser. Så det er mulig dette
vil dekkes der. En annen mulighet er at SVP2 gir en oversikt over
studiepoengproduksjonen. Det er også mulig å bruke de rene DBH-tabellen som ligger
i FS som datagrunnlag. NTNU ved Ivar beskriver nærmere hva vi trenger å se på hvis
vi skal lage en rapport med framtidige prognoser.

10. Rapport for studieprogramledere
UiA har meldt inn et ønske om en rapport for studieprogramledere. Rapporten skal
samle det meste av informasjon om et studieprogram i en rapport. Ceres har i
samarbeid med UiA og UiO begynt på et utkast til rapporten som ble presentere på
møtet. Det vil bli jobbet videre med rapporten.
11. Delemner
Det har kommet et ønske om at datakilden SVP utvides med delemner, for å kunne se
på effekten av «justerende muntlig». UiO som har kommet med innspillet ser
nærmere på saken og kommer tilbake med en spesifisering av behovet.

12. Eventuelt
NTNU ba Ceres jobbe videre med rapporten som viser sammenhengen mellom
karakterer fra videregående skole og karakterer ved Universitet og høgskoler.
UiT har brukt Tableau i forbindelse med intern omorganisering ved institusjonen.
Øyvind viser fram dette arbeidet på neste møte.

