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 Dagsorden 

 
1. Godkjenning av møtereferat fra møte 29.8.2016  

Referatet godkjent 
 

2. Eksamenshåndtering 
Siden forrige møte i Vurderingsgruppen har ekspertgruppen for Digital vurdering 
blitt opprettet. Det ble redegjort for arbeidet i denne gruppen og det henvises til 
nettsiden for gruppen hvor det ligger møtereferater som viser hva gruppen jobber 
med.  
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2017/gruppe-for-
opptakssystemer-2017-09-05/index.html 
 
Det er nødvendigvis en del overlapp mellom disse gruppene, men siden digital 
vurdering i stor grad er i prosjektfaser ved institusjonene, samtidig som det er i full 
drift, har det vært behov for at denne gruppen jobber mer intensivt med 
digitaliseringen av prosessene rundt vurdering. Denne gruppen har derfor hatt møte 
omtrent en gang i måneden i vår terminen, og vil fortsatt ha hyppige møter, inntil 
det er gjort en gjennomgang av alle delene i disse prosessene. Når Digital eksamen 
kommer over i mer ordinær drift er det naturlig at de to gruippene smmelter 
sammen til en gruppe igjen. 
 

3. Ønskelisten for vurdering pr. 1. 9.2017  
En del av sakene er knyttet til arbeidet i Diogital ekspertgruppe og avventes til ting 
er ferdig der. Det samme gjelder en del saker som er avhengig av hva som skjer i 
forhold til Campus. 
 
FS-31 Rutine FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger 
Gruppen anser ikke problemet til å være stort nok til at det er ønskelig å gjøre noe 
med det. Saken utgår. 
 
FS-274 Utvidelse av rapport (555.001 og/eller 555.002) i vurderingsmodulen 
Dette vil bli håndtert via sensursystemene og bortfaller derfor. 
 
FS-277 Endring av rapport fs580.001, slik at den viser antall kandidater som trekker 
seg før trekkfristen. 
UIT sjekker om dette kan hentes via Tableu. I så fall vil saken utgå. 
 
FS-380 FS536.003 Fordele kandidater på rom 
Møte 6.9.2017. Det har ikke kommet nye innspill fra UIB i saken. Gruppen mener 
dette kan håndteres via manuelle rutiner på en tilfredsstillende møte. Saken avvises. 
 
FS-441 Rapporten FS568.001 Resultatliste vurdering vil ikke vise alle delene når 
emnet har mer enn 4 deler. 
Antakelig vil dette behovet en tas vare på av sensursystemene. Gruppen ønsker 
imidlertid et liggende format på rapporten, dersom det er mer enn fire deler. Dette 
vil kunne avhjelpe noe. 
 
FS-449 Rutine FS508.004 Oppdatering av frister for vurderingsenhet. 
Håndteres i sak FS-533 
 

http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2017/gruppe-for-opptakssystemer-2017-09-05/index.html
http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2017/gruppe-for-opptakssystemer-2017-09-05/index.html
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-533
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FS-455 FS508.004 Oppdatering av frister for vurderingsenhet 
Gruppen mener dette sikkert kan være kjekt å ha, men ønsker ikke å prioritere det, 
siden dette kan håndteres manuelt med ved gode rutiner ved institusjonene når det 
skjer endringer.  
 
FS-456 FS501.005 Brev til sensor om sensoroppdrag 
Dette bør løses via sensursystemene og saken oversendes Ekspertgruppen for digital 
eksamen. 
 
FS-460 Retting av FS740.003, Sensurprotokoll viser ikke redusert vekting (vekting i 
grad) 
Knut sjekker hvor mye jobb dette er. 
 
FS-461 Endringsønske, fordeling av eksamensvakter, 502.001, vaktkategori 
Endringer i denne rutinen er komplisert, da det er mange parametere og faktorer å ta 
hensyn til. Digital eksamen vil i tillegg kunne stille nye krav til ulike vaktkategorier. 
Noen av de tingene som kompliserer er: 
Vakter kan være både hovedvakt og ordinær vakt 
Kjønnsfordeling 
Kompetansekrav f.eks. språk og IT 
Vakter som kan eller ikke kan gå i par. 
Nye vaktkategorier i forbindelse med Digital eksamen 
I sum gjør dette at endringer i denne rutinen vil være relativt komplekst, og det er 
nødvendig å ta en full gjennomgang av institusjonenes behov og kost nytte, før man 
gjør om på denne rutinen.  
Ceres skal undersøke om det er komplisert å kunne kjøre den for en og en kategori, 
men utfordringene over i forhold til vakter som kan være både hovedvakt og 
ordinær vakt består. 
 
FS-464 515.001 – endring L og G > Ø/M 
Her kan det være at institusjonene håndterer dette ulikt, og muligens beskriver det i 
reglementene. Håndteringen må derfor avklares. 
Det er sjekket hvordan oppmelding fungerer. Dersom det er registrert L, så vil det 
være mulig å registrere seg til KONT (gitt at vurdstatus KONT har kryss i 
legeerklæring/gyldig fravær). Dette gjelder selv om obligatoriske aktiviteter ikke 
tidligere er tatt og selv om det ikke er opprettet ny forekomst i vurderingsenhet for 
oblig. Det er mulig at det burde være slik at det ikke er mulig å registrere seg til 
vurdering, dersom det man ikke har oblig fra tidligere eller har mulighet for å ta disse 
før vurderingstidspunktet. I dag er sperren på at man ikke får meldt seg dersom man 
ikke er undervisningsmeldt, men dersom det er mulig å undervisningsmelde seg, så 
kan man melde seg til vurdering, selv om det ikke er mulig å gjennomføre obligene. 
Dette virker litt ulogisk, og skal tas opp med utvikler og produkteier for studentweb. 
 
FS-465 Ønsker om rutine for kopiering av kommisjonsnummer 
Ingen av de andre institusjonene i gruppen så noe akutt behov for denne 
muligheten. UIB bes derfor om å redegjøre nærmere i forhold til omfang og kost 
nytt av en slik endring, slik at man kan få det vurdert opp mot andre ønsker på lista. 
 
FS-493 Ønske om tidsangivelse ved kunngjøring av resultater - Vurderingsenhet 
samlebilde/573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll 
Gruppen stilte spørsmål til behovet for å kunne publisere resultater på bestemte 
klokkeslett. Den gang resultatene ble hengt på veggen, var det et poeng, men i og 
med at resultater nå gis på studentweb, og det kan sendes melding om ny sensur, så 
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er det et spørsmål om reglementet, og ikke FS, bør endres. Det vanlige er at sensur 
publiseres fortløpende. Med mindre det kommer ny informasjon fra VID om 
behovet, utgår saken. 
 
FS-524 Vurderingsprotokoll med valg for engelsk språk 
I og med overgangen til digitale sensursystemer er det gruppas mening at disse vil 
ivareta behovet for flere språk. Dessuten er det veldig lite tekst i denne rapporten 
som gir behov for å lage en engelsk versjon. Gruppa vil derfor ikke prioritere å gjøre 
noe med dette. 
 
FS-526 Ønske om å kunne sette dato og kl. slett for når informasjonen fra bildet 
vurderingsenhet samlebilde blir synlig på StudentWeb 
Ingen av de andre institusjonene i gruppa har dette behovet. Har snakket med 
utvikler, som sier at det nok ikke er en veldig stor jobb, men at problemet er at 
bildene etter hvert kan få veldig mye informasjon, som kan gå ut over 
brukervennligheten for de andre institusjonene. Foreløpig ikke prioritert, og må 
muligens en runde til i gruppa. 
 
FS-527 Mulig på et emne, å velge ulike vurderingskombinasjoner, med 
vurderingsordning innenfor samme tidkode 
UIO har vært borti to slike tilfeller, men klarer ikke å gjenskape det. Ingen av 
institusjonene ser behov for å ha mulighet for å være registrert på to ulike 
vurderingsvarianter innenfor samme tidkode, og ønsker at det legges inn sperre mot 
dette. 
 
FS-528 Ikke slette vurderingsmeldinger med referanse til vitenarkiv ved overføring 
til protokoll 
Gruppen er enig i at dette bør gjøres. 
 
FS-533 Beregning av trekkfrist for eksamensperiode 
Gruppen er enig om at trekkfristen må beregnes ut fra startdato. 
 
FS-544 Omgjøring av feltet EKSTRATID_SPESIALTILPASNING i 
Vurderingskombinasjon samlebilde 
Dersom det er mulig å kunne vise fram kun heltallet (ikke avrundet), så vil det være 
tilstrekkelig for å håndtere dette. 
 
FS-561 Kunne hindre visning av statistikk på enkelte vurderingskombinasjoner 
Ut fra en betraktning av at karakterer ikke er en sensitiv opplysning, og at dette vil 
være et forhold som vil opptre sjeldent, synes ikke gruppa at dette er noe som kan 
prioriteres. 
 
FS-562 Rapport 508.002 Vurderingsenhet viser blant annet eksamensdato, men ikke 
hvis eksamen går over flere dager. 
Gruppa er enig i at eksamensperiode må vises i rapporten. 
 
FS-563 Åpne for at en kan registrere datoer for eksamensperiode for flere 
vurderingsformer enn muntlig 
Gruppa ønsker at det kommer et attributt på Vurderingsform for om det skal være 
mulig å registrere vurderingsperiode, slik at dette blir mulig også for andre former 
enn muntlig. 
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FS-564 Forbedring av rutine FS513.001 Kopiere meldinger fra en vurd.enhet til en 
annen 
Gruppen støtter forslagene fra UIO. 
 
1. Lage en mer detaljert visning av resultat av kjøring. Liste berørte studenter med en 
kolonne for vurdering og en for undervisning med beskrivelse av hva som er 
opprettet og hva som er slettet. 
2. Forbedre ledetekstene på utplukkene. Minimum spesifisere at sletting av 
meldinger også (som regel) inkluderer undervisningsmeldinger. Eventuelt å splitte 
dette i to valg, et for sletting av eksamensmeldinger og et for sletting av 
undervisningsmeldinger. 
3. Ta med innholdet i feltet ref. vitenarkiv hvis man har hake i feltet 'Kopier alle 
meldingsopplysninger'. 
 
 

4. Neste møte 
August/september 2018 
 

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. 

 
Det er ønskelig å få på plass et varsel dersom man endrer klage sak fra 
SENSUR og det ligger en sperre der.» 
 

Gruppen ønsker at det kommer et varsel om at det ligger en sperring 
der, dersom man endrer klagetypen. 
 
Saken er lagt inn som Jirasak FS-571. 

 
 
 

 
 

 


