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1. Godkjenning av møtereferat fra møte 29.8.2016  
2. Eksamenshåndtering 
3. Ønskelisten for vurdering pr. 1. 9.2017  
4. Neste møte 
5. Eventuelt 

a. Vi har oppdaget en litt uheldig ting i FS som vi håper kan utbedres. 
 
Hvis man oppretter en klagesak av typen SENSUR, fyller ut informasjon 
inkludert feltet "Sperr mot visning på karakterutskrift" = J, og deretter endrer 
klagetype til FORMELL så blir resultatet stående med sperret visning i 
protokoll, mens feltet for å oppheve sperren er borte. Da blir det en liten nøtt 
for saksbehandler å vite hvordan man skal gå frem for å oppheve sperren i 
ettertid. 
 
Årsaken til at dette skjer er nok at man bruker knappen 'Registrer klagesak' i 
student vurdering samlebilde for å opprette en klage. Her får man valget 
mellom å generere sak av type SENSUR eller BEGRUNN. Ved valg av 
SENSUR er det fort gjort å fylle ut alle felt før typen eventuelt endres til 
FORMELL. 
 
Se eksempel i demo; studentnr 583517 og emnet HFIN4220 der klagetypen 
er FORMELL og resultatet er sperret. Eneste mulighet til å fjerne sperren er 
å endre klagetype til SENSUR, oppheve sperren og endre klagetype tilbake 
til FORMELL, men det er jo verken ideelt eller intuitivt.  
 
Vi synes at feltet 'Sperr mot visning på karakterutskrift' også bør være synlig 
når klagetypen er FORMELL. Det kan jo være grunner til at man ønsker å 
sperre et resultat for denne klagetypen også. Alternativt bør en eventuelt 
satt verdi i feltet automatisk fjernes ved endring av klagetype. 
 
Mvh 
Vibeke 
-- 
Vibeke Braaten 
Avdeling for fagstøtte 
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