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1. Godkjenning av referat fra møte 7.12.2017 

Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

2. Status fra KDTO 

 

Nummer Sak Status 
 

Ansvarlig Merknad 

2b Tilbakeskriving fra 
eksamensystemene 

 Tilbakeføring av 
møtt-status 

 Tilbakeføring av 
HVEM som 
tilbakefører til FS 
(hvis personen 
ikke finnes i FS 
kommer det et 
varsel) 

 Tilbakeføring av 
HVEM som har 
sensurert, pr 
kandidat (f.nr på 
sensor) Hvis 
automatisk 
sensur: FS må få 
et navn på en 
sensor (dette må 
altså løses i 
eksamenssystem
et) 

 Dato/klokkelsett 
for når sensur 
ble godkjent 

 Begrunnelse, 
skriftlig: pdf + url 
muntlig: pdf? 

05.02.18:   
 Tilbakeføring 

av møttstatus 
er på plass for 
mottak fra 
eksamenssyste
mene, men er 
ikke ennå 
ferdig fra 
leverandørene. 
Inspera har 
lovet dette i 
Q2, usikker når 
det kommer 
fra Wiseflow 

 For 
tilbakeføring 
av hvem soim 
overfører, 
hvem som har 
sensurert, dato 
klokkeslett når 
sensur ble 
godkjent og 
lenke for 
begrunnelse, er 
ikke felt på 
plass i FS ennå. 
Regner med 
det kommer i 
marsversjonen. 
Usikkert når 
det er ferdig 
fra 
leverandørene 

 
 
7.12.17 Alt er klart i 
FS for å ta i mot 
møtt, avbrutt og 
ikke møtt fra 
eksamenssystemen

CERES/ 
leverandører 

7.12.17: CERES har sendt 
en ny bestilling til Uniwise 
på disse punktene (de har 
hovedreleaser i mars og 
okt. De rekker trolig ikke 
få dette med i mars-
releasen) 

 
Begrunnelse, muntlig: 
CERES drøfter med egne 
utviklere hva som er mest 
hensiktsmessig av pdf 
eller ikke. 



e. 
 
Dette mangler 
fremdeles i 
Wiseflow 

3a Nye felt i FS for 
gruppehåndering  

 Gruppekode 

 Felt for å angi 
om gruppe skal 
organiseres i FS 
eller 
eksamenssystem 

 Kommisjonsford
eling etter 
gruppenummer 

05.02.18: Er på 
plass i FS. Også felt 
for å angi om alle i 
gruppa må klage 
eller ikke. 
 
7.12.17: Ikke på 
plass pr i dag 

CERES 7.12.17: Wiseflow 
genererer i dag en 
gruppeID. Når oppgaven 
er levert må dette 
nummeret sendes til FS. 
 
Egen arbeidsgruppe 
nedsettes for å se på 
gruppeeksamen. 
 

3b Tilbakeskriving av 
sensur direkte til 
protokoll (et eget felt) 

 Overføre 
resultat 

 Sammenslåing 
av karakter 
(automatikk) 

05.02.18: Felt for å 
angi om sensur skal 
gå direkte tilbake er 
på plass i FS. 
 
7.12.17: Ikke på 
plass pr i dag 

CERES/ 
Institusjonene 

7.12.17: Utviklingsleder 
om vurdering med flere 
deler/sammenslåing av 
karakter peker på flere 
problemstillinger som vi 
må ta høyde for. 
 
Vi må huske: 
-sammenslåinger som 
gjøres utenfor FS (eks. i 
Excel) 
-konte-eksamener 
 
I første omgang ønsker 
ekspertgruppen å 
iverksette sensur direkte 
til protokoll for 
vurderinger som kun har 
en karakter.  
 
Videre må institusjonene 
se på egen praksis og gå 
igjennom 
behov/problem-stillinger 

3c Varslingsrutine for 
begrunnelse/klage 

05.02.18: på plass i 
FS-demo 
 
7.12.17: Under 
arbeid. 
Løsningsforslag er 
klart, men må 
ferdigstilles i FS.  
 

CERES 7.12.17: Varsel i FS vil 
komme i bildene Sted, 
Vurd.komb og Vurd.enhet 

 
Så snart funksjonaliteten 
er på plass må den testes 
ut og eventuelt justeres. 



I FS, vurd.enhet: det 
innføres tre felter 
for e-post (intern 
sensor, ekstern 
sensor og 
administrativ 
person). Man kan 
da hake av at en 
eller flere skal få e-
postvarsel. 
 
Rutinene med å 
sende ut e-post: 
målet er at det skal 
sendes ut færrest 
mulig e-post 

3d Arkivering av klagesaker 

 Utveksling til 
P360 

 Oppsett av 
klagebrev og 
vedtaksbrev til 
arkiv 

 Mulighet for å 
hente klage og 
vedtaksbrev i 
rapport slik at 
det kan arkiveres 
i andre 
arkivløsninger 

05.02.18:  
Dokumentet 
(hvordan det 
genereres og 
innholdet) er på 
plass. Ikke på plass 
at dokumentet 
sendes til arkiv. 
Ønskelig at 
dokumentet 
genereres og dyttes 
på disk (slik at 
robot kan håndtere 
det) 
 
Knut har i etterkant 
av møtet snakket 
med utviklere om 
dette, og det er 
mulig å skrive dette 
til disk, men det er 
viktig at de 
institusjonene som 
ikke benytter P360 
enes om en måte å 
gjøre dette på, da vi 
ikke har mulighet 
for å legge til rette 
for flere ulike 
løsninger. 
 
7.12.17: Det jobbes 
for å få på plass 

CERES Ikke noe nytt å melde. 
Venter på utvikling hos 
CERES.  
 
HiOA har sagt seg ville til 
å teste. 
 
 



denne integrasjon 
for godkjennings-
saker. Når den er 
klar skal det 
tilrettelegges for 
klagesaker. 

4 Forslag til et API for å 
hente ut rettigheter på 
stedkode fra FS. Det er 
da snakk om å bruke 
personroller i FS for å gi 
tilganger i digitale 
systemer via FSWS. 
 

05.02.18:  
Arbeidsgruppen 
som er satt ned har 
ikke startet 
arbeidet. 
 
7.12.17: Det er 
behov for et endelig 
løsnings-forslag. 

CERES/UiO/le
verandørene 

7.12.17: Vi tar sikte på å 
få utviklet et 
løsningsforslag på 
workshoppen med 
Inspera 8.12.17. 
 
Egen arbeidsgruppe 
nedsettes for å se på 
stedhierarki og roller. 
 

6a Registrere og 
tilbakeskrive tittel, 
leveringstidspunkt og 
eventuelle annen 
informasjon fra 
eksamenssystem til FS.  

05.02.18:  
Ikke sett på siden 
forrige møte. Faller 
inn under 
arbeidsgruppen 
som skal se på 
oppgave-
innlevering. 
 
 
7.12.17 Behov for å 
avklare hvilken 
informasjon og 
funksjonalitet. 

CERES/institu
sjonene/lever
andørene 

7.12.17 Første skritt er å 
få inn tittel og 
leveringstidspunkt i FS. 
 
Relevante 
problemstillinger: 
-Hva er maxgrensen på 
antall tegn på tittel i FS? 
-Både engelsk og bokmål 
og nynorsk? 
-Hva skal skje hvis det 
allerede finnes noe i dette 
feltet i FS og det kommer 
data til FS?  
-Kan dette innføres før 
UTF8 er på plass i FS? 
-Er det behov for en 
direkte 
databasetilknytning i 
stedet for WS? (ev. hente 
inn tittel fra FS først slik 
at denne vises hvis det 
allerede finnes en tittel)  
 
Egen arbeidsgruppe 
nedsettes for å se på 
innlevering av 
studentoppgaver. 
 

6b Overføre informasjon om 
ev. klage fra FS til 
eksamenssystem for å 
forhindre publisering 

05.02.18: Ikke noe 
nytt å melde 

CERES/levera
ndører 

7.12.17: Ikke drøftet med 
Uniwise. 
Vil bli drøftet med 
8.12.17. 



7 Ny løsning for overføring 
av data til Riksarkiv 

05.02.18:  
Vi venter fortsatt 
på brev fra 
arkivlederne 
 
7.12.17 Avventer 
innspill fra 
Arkivlederne 

CERES 7.12.17: NTNU og Nord 
skal formulere et brev om 
hva de tenker om 
overføringa.  
(Riksarkivet har 
oversendt forslag til 
kontrakt). 

8 Test av Fagpersonweb 05.02.18: UiO har 
begynt testingen. 
HVL har testet litt 
på muntlig 
eksamen (OK), og 
på obilg (fungerer 
sånn passe når man 
ikke kan sortere). 

Institusjonene 7.12.17: HVL: -Sensur-
registrering fungerer fint. 
-Obligatoriske krav 
fungerer ikke så bra 
grunnet manglende 
mulighet til å sortere (er 
meldt inn). 
UiO: skal teste neste uke.  

9 Klage og begrunnelse, i 
dag er det to felt for 
opprinnelig kommisjon i 
FS. Bør endres. 

05.02.18: Er rettet i 
FS 
 
7.12.17: Vil bli 
endret. Kommer i 
neste versjon av 
klienten 8.0.8. 

CERES Må kontrolleres mot WS 
så snart det er rettet i FS. 

10a Filter på sensursystem i 
FS578.001 Ikke 
ferdigbehandlede 
vurderingsenheter. 
Gjelder også andre 
steder det er mulig å 
filtrere på 
eksamenssystem. Sjekk 
arbeidsmengde for 
endring. 

05.02.18: 
Arbeidsgruppa som 
skal se på alle 
rapporter bør se på 
denne.  
 
 
7.12.17: Ukjent. 

CERES 7.12.17: Informasjon i 
Studentweb hentes i dag 
fra vurd.kombinasjonen. 
Burde heller hente fra 
vurd.enheten! (Det gjelder 
også flere andre rutiner og 
rapporter). 
 
Ekspertgruppenes 
medlemmer kan melde inn 
saker som dette til fs-
support (med FS-kontakt 
på kopi). Ev. sette ned en 
egen arbeidsgruppe? 

10b Forhindre tilbakeskriving 
av sensur. Innføre ny 
logikk for bruk av feltene 
«Eksamenssystem» og 
«Sensursystem». Ref :::: 

05.02.18: Dette skal 
nå være på plass 
 
7.12.17: Ikke på 
plass pr i dag 

CERES 05.02.18: Får 
eksamenssystemene nå 
informasjon om hva som 
står i feltene i FS for 
eksamenssystem og 
sensursystem? Dette er 
ønskelig. (Videre må 
eksamenssystemene 
håndtere informasjonen) 
Knut sjekker ut. 
 
7.12.17: CERES følger opp 



 

3. Status fra arbeidsgruppene 

 

Stedhierarki og roller (UiO, UiB, UiT) 

 Arbeidsgruppa har ikke kommet i gang med arbeidet (med det er laget forslag til APi for å få over 
brukere) 

Emnepakke (eks mappevurdering) (UiB, UiO, NTNU, UiT) 

 Arbeidsgruppa har ikke kommet i gang med arbeidet 

Innlevering av studentoppgaver (Ikke inkl. masteravtaler/kontrakter) (NTNU, UiA, HiMolde, HVL) 

 Arbeidsgruppa har gjort en del. Bestilling til eksamenssystemene (hva som skal gå fra 
eksamenssystemet til Brage) er sendt. 

 Det må avklares hva som skal styre at en oppgave skal sendes til over til Brage. 

Gruppeeksamen (UiA, HiOA, NTNU) 

 Har hatt møte. Flytdiagram er utarbeidet (ligger i Jira).   

Tredjepartssystemer og andre hjelpemidler i eksamenssystemene (UiB, UiT, UiO, HiMolde) 

med egne utviklere 

10c Mulighet for overføring 
av vurderingsenheter 
uten eksamensdato eller 
uttaksdato. Få med år 
termin i uttrekket. 

05.02.18: Nå 
fungerer det (men 
Inspera får ikke 
plukket det opp). 
For Wiseflow er 
ikke dette en 
problemstilling, da 
de allerede får 
opprettet disse. 

CERES/levera
ndører 

7.12.17: Uniwise må se 
på hvor mye jobb dette 
er.  
CERES tar det opp med 
Inspera 8.12.17 

10d Hvilke data skal 
overføres fra FS til 
eksamenssystemene 
(som ikke overføres i 
dag)? 

05.02.18: Ikke noe 
nytt å melde 

Institusjonene
/CERES 

7.12.17: Se tabellen 
nedenfor. 
 
I tillegg må CERES følge 
opp at forespørsel om 
begrunnelse sendes fra FS 
til Wiseflow (slik at 
sensor får opp sine 
forespørsler i Wiseflow) 

10f Hvilke data skal 
overføres fra 
eksamenssytemene til 
FS (som ikke overføres i 
dag)? 

05.02.18: Ikke noe 
nytt å melde 

Institusjonene 7.12.17: Se tabellen 
nedenfor, samt 
2b og 3a 
 

13 Prioritering av (nye) 
fokusområder for 2018 
og hvem som skal jobbe 
med hva. 

 Institusjonene 7.12.17:-Bli ferdig med 
allerede igangsatte 
oppgaver 
 
Se tabeller nedenfor med 
oppfølgingssaker. 



 Arbeidsgruppa har begynt arbeidet. Har noen utfordringer knyttet til lisenshåndtering i skydrift. 

Prosesser for å opprette kommisjoner og sensor (HVL, UiT, UiA, HiOA) 

 Arbeidsgruppa har hatt ett møte. Kan redegjøre for hva som ikke fungerer så godt i dag på neste 

møte. 


