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Agenda 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 

https://www.fellesstudentsystem.no/forvaltning/ekspertgrupper/star/star-19-006-
referat-star-gruppe-08102019_v2.pdf 
 
 

2. Status Tableau  

 
- Teams 
- Løse tråder 
- Opptaksdata i STAR 
- 2019.4 
- DBH API 

 
 

3. Oppsummering av 2019 og planer for 2020 
 
Vi har en diskusjon hvor vi oppsummerer 2019 og ser nærmere på hva vi ønsker å 
oppnå i 2020 både av teknisk art, men også med fokus på overordnede 
problemstilling.  

 
4. Rapport knyttet til klagestistikk 

 
Det er kommet en ny versjon av rapporten Klagestatstikk basert på den oppdaterte 
datakilden VKK. UiO presenterer rapporten. 
 
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/4252/ 

 
5. Studiebarometer data 2019 

 

Vi tar en gjennomgang av årets overlevering og oppdatering av Studiebarometerdata. 
 

6. Gjennomstrømming og frafall i STAR 

 
Gjennomstrømmingsdatakildene i STAR ser på student knyttet til studieprogram. Men 
det er et ønske i sektoren om å se på gjennomstrømming og frafall knyttet til individet. 
Dette gjelder blant annet knyttet til overganger. Se vedlagt notat i saken.      

 
7. Tableau prep  

 

UiA har tatt i bruk Prep og holder en presentasjon av sine erfaringer med verktøyet.  
 

8. Emnekombinasjoner  
 

Det har blitt meldt inn et ønske om å se på ulike emnekombinasjoner. Unit laget en 
datakilde EMK Emnekombinasjoner for dette. UiA og Nord har sett nærme på 
datakilden og muligheter for å bygge en rapport på den. De presenterer status.   

 
9. Tallbenevninger i STAR-rapporter  

 
Vi har normalt betegnet offisielle rapporter med koden for datakilden som brukes samt 
et tall. Men vi har i økende grad rapporter som benytter seg av flere datakilder. Er det 
naturlig å bruke et tallsystem som i FS isteden? Hvordan bør det gjøres i så fall?   

 
10. Nytt felt i SOA datakilden 

 

UiS har meldt inn et ønske om at feltet STUDIEPROGRAMVALGKODE skal inn i SOA-
datakilden. Vi ser nærmere på hva det eventuelt innebærer for kilden og mulig rapporter.  



 

11. Nye ting i Tableau 
 
Vi ser på to nye ting i Tableau 
 

- New Data Modell 
- Explain data 

 
 

12. Eventuelt 


