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Agenda

1.

Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang

https://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star18-007-referat-star-gruppe-20092018.pdf
2.

Presentasjon av de to nye medlemmene
Gaute Svendsen, UiB og Lars Røed Hansen, Nord er ny medlemmer i STAR-gruppen.

3.

Status Tableau
-

4.

Oppgradering til 2018.2
STAR på kontaktforum
Bruk av SO data i STAR
Konferanse for presentasjon av styringsdata i sektoren
Noen nye kalkulasjoner i enkelte datakilder

Splitting av datalasten til STAR i to deler
Unit ser på mulighetene for å skille ut lastingen av opptaksdata fra de andre delene av
studiedatalasten. Dette vil gjøre det lettere å kjøre opptaksdata hver dag i perioder
hvor det er behov for dette. Vi tar en gjennomgang av status.

5.

Rapport over studenter som er i faresonen II
UiO presenterte denne rapporten på Brukerforum. Vi tar en gjennomgang av innspill
som har kommet.
https://rapport-tst.uhad.no/#/workbooks/824/views (NB: ligger på test!)

6.

Rapportering til DBH av videreutdanning for lærere
Enkelte institusjoner rapporterer data om videreutdanning og lærere til DBH. Det har
så langt ikke vært en helt enhetlig praksis på dette i sektoren og det har vært mye
manuelt arbeid. Oslo Met presenterer et forslag til en mer helhetlig praksis.

7.

Hvilke oppgaver bør vi se på neste år?
Vi tar en runde på hvilke fagområder og målgrupper vi bør ha fokus på neste år.

8.

Presentasjon av UiB siten og emnerapport på nett
UiB presenterer.

9.

Nord har laget en Emnerapport med data fra FS
Nord presenterer.

10. Rapport på FS siten Studenter som melder seg til mye vurdering/undervisning
Unit har laget to rapport til UiO på FS-siten: Studenter som melder seg til mye
vurdering/undervisning. Er dette to rapport som også er av interesse for andre?
11. Eventuelt

