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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling. 
 

 
1.  Velkommen 

 
Den nye Vurderingsgruppen ble ønsket velkommen 
 

2.  Presentasjon av gruppen og veien videre 
  

Gruppens medlemmer presenterte seg selv. To av medlemmene Tora (NTNU) og 
Ottar (UIT) vikarierer for opprinnelige medlemmer, som er i permisjon. 
 
Gruppen er sammensatt for å favne vidt innenfor kompetanse, dvs. at det er 
eksperter på digital eksamen og vurderingsmodulen i FS, samt at de to ulike 
eksamenssystemene (Inspera og Wiseflow) er representert i gruppen. 
 
Gruppen skal behandle og prioritere innkommende endringsønsker innenfor 
vurdering, dvs. ønsker knyttet til funksjonalitet i vurderingsmodulen i FS samt 
integrasjoner mot eksamenssystemene. Gruppen skal ikke behandle saker knyttet til 
funksjonalitet for studenter, sensorer og administrativt ansatte i eksamenssystemene.  
 
Unit er i gang med et arbeid for å få på plass en Tjenestestyringsmodell for 
forvaltning og videreutvikling av tjenestene. I dette skal det opprettes et Tjenesteråd 
for studieadministrasjon (FS, Samordna opptak, Vitemålsportalen m.m.).. 
Tjenesterådet skal etter planen være på plass til 1.april, og den videre skjebnen til 
ekspertgruppene og planleggingsgruppen vil naturlig nok bli endelig fastsatt der, men 
det ser ut til at det vil fortsatte omtrent som i dag. Tjenestrådene vil være underlagt 
Fagutvalgene.   
 

3.  Innkomne saker 

 
FS-257 FS533.001 

• Rapport 533.001: Dersom man krysser av for eksamensdato, hadde det 
vært til stor hjelp å også kunne legge til inntilliggende dager, for å 
kunne se om studenter kommer opp i eksamener to dager etter hverandre 
(lesedag) 

• Samme rapport: Det hadde også vært fint om det gikk an å søke for en 
tidsperiode (fra dato til dato) 

• Samme rapport: I "sted"-feltet hadde det vært gunstig om vi kunne 
krysse av for flere steder, for å kunne se om studenter som har emner fra to 
(eller flere) 
avdelinger får eksamenskollisjoner eller manglende lesedager. 

 
Vedtak: I følge UIO har HiOF tatt i bruk TP til time- og eksamensplanlegging, og 
det som etterspørres her, skal være en funksjonalitet i TP. Ingen av de andre 
institusjonene ønsket denne endringen. 
 
FS429 Obligatorisk valg av eksamenssted i Studentweb 
Ønsker at der studenter har mulighet til å velge eksamenssted i Studentweb, skal det 
være påkrevd å gjøre et valg. Alternativt opprette et modulvalg hvor den enkelte 
institusjon avgjør selv om valget skal være påkrevd. 
Det skal hindres å kunne avholde en eksamen på ulike datoer eller ulike klokkeslett. 
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Vedtak: UIT tar saken tilbake, og ser på en mulig løsning sammen med utvikler, Stig 
Benserud, på UNIT. 
 
FS-576 Status publiser, rutine FS508.001 Oppretting av vurd.enheter og vurd.komb 
samlebilde 
På vurderingsenhet er det et J/N-felt som styrer om enheten skal komme med i ulike 
eksporter.  
Vi foreslår at tilsvarende felt innføres på vurderingskombinasjon og verdien (j/n) her 
tas med til vurderingsenhet under opprettet – på akkurat samme måte som feltet for 
Digitalt eksamenssystem. 
 
Vedtak: UIB ser nærmere på dette, og saken utsettes til neste møte. 
 
FS-841 Varsel etter klagesensur når emnet inngår i utstedt kvalifikasjon 
Det lages en varselmelding som vises i Varsellogg på hovedmenyen i FS som gir 
varsel dersom studenter får endret sensur etter klage på vurdering som er overført til 
Oppnådd kvalifikasjon protokoll. Det er også ønskelig å få med om det ligger dato 
for Utskrevet i Oppnådd kvalifikasjon protokoll. 
 
Vedtak: Saken settes på prioriteringslista. Beregnet til 1 times jobb. 
 
FS-842 Datoer i vurderingenhet samlebildet 
Forslag 1 
Hvert av følgende felt får en hake ved siden av seg som heter «Forslag» 
• Uttak 
• Frist innlevering 
• Eksamensdato 
• Eksamensperiode 
Er denne haket av synes ikke datoen for studentene på Studentweb, men kommer 
med i de samme rapportene som datoer registrert i feltet «Forslag eks.dato» gjør i dag. 
Når man så kjører rutinen FS536.001 så blir hakene fjernet og datoene synes i 
Studentweb. 
Med denne løsningen forsvinner behovet for feltet «Forslag eks.dato» 
Forslag 2 
Det legges inn tre nye felt i Vurderingsenhet samlebilde: 
• Forslag uttak 
• Forslag frist innlevering 
• Forslag Eksamensperiode 
Disse skal ha samme funksjon som nåværende felt «Forslag eks.dato», og komme 
med dato i de samme rapportene. 
Ved kjøring av rutine FS536.001 så blir datoene lagt inn på feltene 
• Uttak 
• Frist innlevering 
• Eksamensperiode 
på samme måte som det nå gjøres fra «Forslag eks.dato» til «Eksamensdato.» 
Vi har ikke behov for dette når det kommer til obligatoriske aktiviteter. 
 
Vedtak: USN tar saken tilbake og kommer eventuelt med nytt innspill på behovet. 
Ingen av de andre institusjonene så umiddelbart behovet. 
 
FS-843 Sensurfrist-oversikt - utsatt innleveringsfrist 
 
Tas ut av lista, da dette er en feil som skal rettes. 



FS-20-009 ⚫ Side 4 
Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 29. januar 2020 

FS-845 Registrering av opplysninger knyttet til Bachelor- og Masteroppgaver 
Løsningsforslag 

• Vi ser for oss at dette kan løses på ulike måter: 

• En mulighet kan være at en jobber videre med fanen samarbeidsavtale og 
legger til et felt for type samarbeid og en kobling til f.eks. emnekode. 

• En annen mulighet kan være å benytte student vurdering samlebilde og 
legger dataene inn på samme måte som en dag legger inn f.eks. tittel. Her 
kunne en kanskje da også hatt egenregistrering via Studentweb, som en gjør 
det med tittel?  

• En tredje mulighet kan være å benytte fanen SOppg. Jeg vet ikke helt hva 
denne er tenkt benyttet til og vi har aldri brukt den (så vidt jeg vet), men her 
ser det jo ut som om det allerede ligger en del registreringsmuligheter knyttet 
til oppgaveregistrering.  

 
Vedtak: Alle institusjonene sjekker hvordan dette foregår ved egen institusjon, slik at 
det evt. kan komme en fellesløsning for alle.  
 
FS-846 Nye sensorhandlinger 
Registrere to nye typer av sensorhandlinger: 
1. PRODUKSJON - Produksjonseksamen 
2. DIPLOM – Diplomoppgave 
 
Vedtak: Ingen av de andre institusjonene ser dette behovet, og det ble stilt spørsmål 
til hvordan dette skal håndteres i forhold til eksamenssystemene. Saken sendes tilbake 
til HK for ytterligere utgreiing rundt behovet. 
 
FS-847 Datofelt for foreløpig svar i bilde begrunnelse og klage 
I bildet Begrunnelse og klage så kommer det et dato-felt for "Foreløpig svar" hvor en 
kan sette inn dato for når foreløpig svar ble sendt. Dette feltet blir også med i det 
avsluttende dokument som overføres til arkivsystem. Er ny sensur levert innen fristen 
står feltet tomt i avslutningsdokumentet, og for de som det er sendt foreløpig svar til, 
står dato svaret ble sendt. 
 
Vedtak. Saken settes på prioriteringslista. Beregnet til 1 times jobb. 
 
FS-863 Ønsket rapport i FS - status begrunnelse og klage for emner 
Det lages en rapport som kan tas ut på emne eller sted som viser vurderingsenheter der 
studenter har mulighet til å be om henholdsvis begrunnelse/klage på sensur/klage på 
formelle feil. Mulighet til å få antall studenter på hver del, og ved behov oversikt over 
hvilke studenter dette gjelder. 
 
Vedtak: Saken settes på prioriteringslista. Beregnet til 2 times jobb. 
 
FS-898 Automatisk registrering av sensurfrist ved klage på sensur 
Vi foreslår at det i FS legges inn et felt for antall dager sensurfrist for klagetype 
SENSUR som hver institusjon kan fylle ut i henhold til sitt regelverk. Dette feltet vil 
styre sensurfristen som automatisk registreres i klagebildet ved registrert klage gjennom 
studentweb. Dersom institusjonen lar feltet stå blankt vil sensurfrist måtte legges inn 
manuelt i begrunnelse og klagebildet for hver enkelt kandidat (slik det er nå, og som det 
tydeligvis er noen institusjoner som ønsker) 
 
Vedtak: Saken settes på prioriteringslista. Beregnet til 1 times jobb 



FS-20-009 ⚫ Side 5 
Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 29. januar 2020 

FS-899 Brev til studenter med VURDRESSTATKODE 'ikke bestått' 
Legge til alternativ for datagrunnlag i 555.010 som fanger opp studenter som har 
VURDRESSTATKODE 'ikke bestått'. 
Alternativet kan gjerne være utformet slik at en kan sende ut melding til 1) kun 
studenter med VURDRESSTATKODE ‘ikke bestått’, eller 2) kun studenter som ikke 
har et resultat, eller 3) begge gruppene samtidig (for eksempel noenlunde lik hvordan 
Klagesaker-knappen i 566.001 er utformet, hvor en kan trykke seg gjennom tre ulike 
alternativer). 
 
Vedtak: Ifølge institusjonene i gruppen skal dette allerede være mulig. MF bes kontakte 
en av institusjonene, dersom de trenger hjelp. 
 
FS-900 Epost-varsel om sensur av obligatoriske øvinger 
 
Vedtak: Saken ble trukket av UIS i møtet. 
 
FS-910 Fikse rutine for oppdatering av resultatstatus slik at denne kan brukes på emner 
med flere vurderingsdeler 
 
Tas ut av lista, da dette er en feil som skal rettes. 
 
FS-912 Begrunnelse på klagesensur 
Det blir mulig å be om begrunnelse på klagesensur via Studentweb. Knappen dukker 
opp på samme måte som etter vanlig sensur og er tilgjengelig i en uke etter klagesensur 
er kunngjort. 
 
Vedtak: Saken settes på prioriteringslista. 
 
FS-914 Sensurfrist på klagesaker på sensur/formelle feil på eksamen 
Forslag til løsning er at i rapport FS579.003 for klagetype FORMELL og SENSUR så 
angis det hvor mange dager det er gått siden sak ble opprettet, og ikke att Frist 
behandling vises. Dersom en får oppgitt antall dager siden opprettelse av saken så kan 
en forholde seg til at det også skal gis et foreløpig svar etter en måned og få en enkel 
oversikt over dette. Dersom det er satt en dato i feltet "Sensurfrist" i bilde Begrunnelse 
og klage, så kan denne datoen også vises som en "intern sensurfrist", men det er ikke 
ønskelig at FS beregner en frist selv. 
 
Vedtak: Saken settes på prioriteringslista. Beregnet til 1/2 times jobb 
 
FS-919 Epostvarsel til Intern/ekstern sensor ved begrunnelse/klage 
Det lages eget felt for avkryssing om intern sensor og ekstern sensor skal bli varslet ved 
henholdsvis begrunnelse og ved klage. 
 
Vedtak: Saken settes på prioriteringslista. Beregnet til 2 times jobb 
 
FS-920 Sletting av begrunnelses-saker 
Ønsker en knapp for "Sletting av begrunnelsessaker" for saksbehandlere med 
eksempelvis rolle FS-SYSEIER eller FS-EKS3. 
 
Vedtak: Saken settes på prioriteringslista. Beregnet til 1 times jobb 
 
FS-931 Ønske om bedre funksjonalitet for campus i vurderingsmodulen 
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Vedtak: De øvrige institusjonene med Campus, så ikke det samme behovet. USN tar 
saken tilbake. Avsluttes i denne omgang. 
 
 

4. Eventuelt  

 
Endring i mailutsending. Det ble samstemmig ønsket en endring i mailutsendingene i 
forbindelse med innkomne begrunnelses- og klagesaker slik at det hver natt sendes ut ny mail 
om nye saker siden forrige mailutsending. Denne endringen er på plass i demobasene pr. 
16.2.2020. 
 
 
Neste møte:  18. februar 2020 kl 08:30 – 11:30 
  

Sted: Nettmøte 
 

 


