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1.  Referat fra møte 30. januar 
 
Sak 3 Innkomne saker:  
 
FS-841 Varsel etter klagesensur når emnet inngår i utstedt kvalifikasjon  
Det ble vedtatt at 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. 
 
Her mener UiTs systemgruppe at funksjonaliteten i varselloggen er for dårlig og 
bør forbedres. UiT har ikke noe forslag til hvordan loggen kan forbedres. 
 
Dette er en stor jobb. Er det noe som kan gjøres på kort sikt for å forbedre 
varselloggen?  
 
FS-845 Registrering av opplysninger knyttet til Bachelor- og 
Masteroppgaver 
Gruppen skulle ta opp denne saken internt ved sine institusjoner for ev. å kunne 
komme frem til en felles løsning. 
UiT rapporterer ikke disse opplysningene og har heller ikke noe forslag til hvordan 
dette kan løses. 
Saken tas ev. opp igjen på møtet i mars. 
 
FS-900 – Epost-varsel om sensur av obligatoriske øvinger  
Vedtaket i referatet var feilformulert. UiS kommer med forslag til hvordan en slik 
varsling skal skje. 
Kommentar: Det er vanskelig å vite når sensur på obligatoriske emner er ferdig. 
Det var litt uenighet om det i gruppen.   
 
Sak 4 Eventuelt:  
Endring i mailutsending. Gruppen var enig i at mail skal sendes hver natt og kun 
dersom det er kommet inn nye saker etter forrige sending. Unit ber om at 
institusjonene enes om endringen som skal innføres. Ulik funksjonalitet medfører 
at det blir vanskeligere å feilsøke og vedlikeholde tjenesten. 
 
Formuleringen i varselet er viktig.  Tekster som ligger inne nå er basert på tidligere 
diskusjoner og er hardkodet. Dersom det ønskes endringer til formuleringene, bes 
disse sendt til gruppen, som deretter utarbeider tekster som anbefales brukt på 
tvers av institusjonene.  
 
NTNU ønsker at FS er mastersystemet for utsending av informasjon. 
UiS foreslo at det ikke sendes ut varsler i helgene.  
USN har skrudd på varsling kun for administrasjonen, ikke for sensorene og har 
opprettet egne e-postbokser for hhv. klage og for begrunnelse. Rapporten 
FS579001 Begrunnelse og klage må kjøres i tillegg for å få oversikt over klager og 
kommisjoner m.m. 
 
Vedtak: Rutinen for utsending av mail til sensor/administrasjon endres slik at det 
sendes ut mail hver natt. Mailen skal inneholde nye forekomster siden forrige mail.  
Løsningen leveres i prod-basene i inneværende uke (uke 8). 
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2.  Innkomne saker på ønskelista 
 
Gruppen fortsatte gjennomgangen av ønskelista.  
 
FS-921 UiT - Unngå gjenbruk av kandidatnummer ved automatisk 
kandidatnummerering 
Ved automatisk kandidatnummerering vil vi sikre at ingen kandidater tildeles 
kandidatnummer som tidligere har vært tildelt en annen kandidat på samme emne. Dette 
vil sikre at ikke sensorer setter feil karakter på en kandidat på grunn av misforståelser 
forårsaka av kandidatnummerering. 
 
Løsningsforslag: 
Kandidatnummereringsrutina gjør en sjekk av hvilke kandidatnummer som har vært brukt 
på vurderingsenheten og setter neste kandidatnummer som ikke har vært tildelt andre 
kandidater. 
 
I tillegg hadde det vært "nice to have" om rutina også gjorde en sjekk av om kandidaten 
tidligere har vært meldt opp til samme enhet, år og tid, og hvilket kandidatnummer hun 
da var tildelt, og tildeler kandidaten samme kandidatnummer hun hadde tidligere. 
 
Estimert tidsforbruk er 4-5 timer. Krever en ny tabell for å ta vare på tidligere 
kandidatnummer. I tillegg må det på plass et system for tilfeller hvor kandidatnummer 
skal slettes istedenfor å tas vare på. 
Dersom man kan fjerne alle varianter av kandidatnummerering og bare beholde tilfeldig 
nummerering, vil det være mulig å lage en bedre løsning for nummerering. 
Vurderingskommisjon kan sette hvilket nummer nummerering skal starte på. 
 
Vedtak: Ønsket utgår. Kommisjon og tilfeldig nummerering beholdes. De andre 
nummereringstypene endres til dette. Unit kommer med forslag til endringer og ber om 
tilbakemelding fra institusjonene. 
 
 
FS-922 NMBU - Campus 
Vi har eksamensperiode på flere campus samtidig, og det lar seg ikke lett skille på 
stedkoder. 
 
Løsningsforslag: 
Få mulighet til å kunne velge å ta ut rapport på stedkode og mulighet til å i tillegg å 
eventuelt spesifisere på campus innenfor stedkoden. 
 
Ta ut FS537.001 Arbeidsliste 1 – Eksamensplan på stedkode. Estimert tidsbruk er ca. 
1 time. 
 
Vedtak: Saken sendes til gruppa som har gjennomgått alt rundt funksjonalitet rundt 
campus. Unit kontakter Hans Jacob Berntsen, USN om saken. 
 
 
FS-923 UiA - Behov for egen rolle for registrering av sensor/sensorkommisjon 
Vi har behov for å skille ut tilgangen til å registrere sensorer/sensorkommisjoner i en 
egen rolle. 
For å kunne registrere sensorer og sensorkommisjoner må brukerne ha rollen EKS1. 
Dermed får de også tilgang til å opprette og endre vurderingsmeldinger. Dette er en 
tilgang de ikke trenger og har i en del tilfeller ført til feil. 
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Løsningsforslag: 
Vi ønsker derfor at det opprettes en egen rolle for håndtering av sensorer/kommisjoner, 
alternativt ber vi om at det opprettes en lokal rolle for UiA til dette. Rollen må inneholde 
rettigheter til å opprette/endre/slette rader i følgende tabeller: 
• SENSOROPPNEVNING 
• KOMMISJON 
• SENSOROPPDRAG 

Estimert tidsbruk er ca. 0,5 time. 
 
Vedtak: Settes på ønskelisten. 
 
 
FS-924 NMBU - Endringsønske rapport FS565.001 Kandidatliste 
Ønsker å kunne ta ut rapport på spesifikke eksamensrom.  
Vet at det er mulig å filtrere dette ut i etterkant, men det er ikke alle brukere som er like 
komfortabel med å bruke filter på FS-rapporter. 
 
Løsningsforslag: 
Få inn ett valg under Campus hvor man kan velge eksamenslokale (bygning/rom) man 
ønsker å ta ut liste for. Dette forutsetter selvfølgelig at kandidater har blitt romplassert. 
 
Estimert tidsbruk er ca. 1 time.  
Rapporten FS565.002 Kandidatlister romfordelt kan brukes ikke brukes til dette, da den 
ikke kan kjøres ut på emne.  
 
Vedtak: Settes på ønskelisten.  
 
 
FS-927 UiS - Excel-fil for karakterimport 
I Fagpersonweb er det mulig å ta ut en fil (karakterimport) som kan fylles inn i Excel og 
lastes opp tilbake til Fagpersonweb. Slik denne listen er i dag så er det vanskelig å vite 
hvilke verdier som skal brukes. Hvis filen er tatt ut på språk bokmål må "Godkjent" eller 
"Ikke godkjent" brukes, nynorsk er det "Godkjent" eller Ikkje godkjen" og engelsk 
"Approved" eller "Not approved". I dag så opplyses det ikke om dette i Ecxel-skjemaet 
som tas ut. 
 
Løsningsforslag: 
Forslag for å gjøre dette enklere kan være i kolonnen hvor karakter skal registreres så 
kunne de to verdiene stått? I dag står det på bokmål og nynorsk "Godkjenning" og på 
engelsk "Approval". 
Kunne dette vært byttet ut med verdiene som de kan registreres, eksempelvis Engelsk 
ville det da stå "Approved/Not approved"? 
 
HVL og UiS bruker dette til obliger. Foreslår en kolonne med avkryssing for hhv 
godkjent og ikke godkjent. 
 
Vedtak: Saken diskuteres med utvikler på Unit. Settes på ønskelisten. 
 
 
FS-928 UiT – Campusrapport for eksamen 
I forbindelse med planlegging og forberedelse av våre skoleeksamensarrangementer 
trenger vi en god oversikt over hvilke campuser vi avholder eksamen på, på hvilke datoer 
og til hvilke tider, med oversikt over hvor mange kandidater som avlegger eksamen på 
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hver campus. Dette har vi ikke mulighet til å hente oversikt over med rapporter i FS, med 
mindre vi kjører ut enkeltvise rapporter per campus. Vi har også behov for rapporter som 
gir oss oversikt over helheten. 
 
Vedtak: UiT sender saken til gruppa som har gjennomgått alt rundt funksjonalitet rundt 
campus.  
  
 
FS-929 UiT – Overføring av innleveringsfrist til digekssystem der det mangler 
uttaksdato 
I dag leverer ikke FS noen datoer for eksamensperiode i API-et dersom det bare finnes 
innleveringsfrist på vurderingsenheten i FS. Dette fører til at eksamenen i Wiseflow blir 
oppretta med en deltakerperiode (eksamensperiode) som starter og slutter dagen etter at 
eksamenen er oppretta i Wiseflow. Det betyr at man på hver enkelt av disse eksamenene 
er nødt til å sette innleveringsfristen som allerede er satt i FS, som er svært unødvendig. 
 
Løsningsforslag: 
Vi ønsker at FS skal levere fra seg bare innleveringsdato og tid gjennom API i de tilfellene 
der vurderingsenheten ikke har utleveringsdato. Det digitale eksamenssystemet skal da 
sette en forhåndsdefinert starttid basert på når eksamenen er oppretta i 
eksamenssystemet, men samtidig sette korrekt innleveringsfrist i henhold til det som er 
registrert i FS. 
 
Vedtak: Datoen er med i utplukket, men Wiseflow har ikke tatt den i bruk. Unit v/Jon 
Strømme tar saken opp med Wiseflow. 
 
 
FS-932 UiS – Avsluttende dokument sendt til arkivsystem for klagesak på 
eksamen 
I dag sier ikke dokumentet som overføres til arkivsystem noe om det har vært 2. gangs 
klagebehandling, hvem som har sensurert/overført sensuren, og evt. om det har vært 
sendt et foreløpig svar dersom sensuren gis senere enn 1 måned etter at klagesak ble 
opprettet. Dette er informasjon som vi mener er relevant å ha med i dokumentet. 
 
Løsningsforslag: 
I FS så finnes det meste av denne informasjonen i dag.  
Om saken (J/N) har vært til 2. gangs behandling finnes i tabell VURDKOMBKLAGE, 
felt STATUS_BEHANDLING2. 
Hvem som har sensurer/overført sensuren finnes i felt 
PERSONLISTE_SENSUR/PERSONLISTE_SENSUROVERFOR. 
Om det har vært sendt et foreløpig svar (som kreves etter forvaltningsloven) finnes det 
ikke felt for i FS enda, men dette må evt. opprettes med (J/N) og datofelt for når evt. 
midlertidig svar ble sendt. Er da ønsket av J eller N kommer med dokumentet som 
overføres til arkivsystem, og evt. dato hvis J. 
 
Det er sendt ut forslag til endring i UH-loven om å fjerne mulighet for 2-
gangsbehandling. Vente til forslaget er behandlet. 
 
Vedtak: Innføre felt for midlertidig svar i FS og at informasjon overføres til brev som 
skal arkiveres. 2. gangs behandling utgår inntil videre. 
  
 
 
 



FS-20-014  Side 6 
Referat fra møte i Vurderingsgruppen 18. februar 2020 

FS-933 UiS - Oppmelding til konte-eksamen 
Når en student stryker i en deleksamen i et emne som har flere deler, så får studenten 
stryk i samlet vurdering i emnet. Når så studenten skal melde seg til konte, meldes han 
opp i samlet vurdering til konte, og i alle i emnet vurderingsdeler som det arrangeres 
konte i. Vi må dermed manuelt gå gjennom hver konte-eksamen som inneholder deler og 
slette de deler som studenten bestod på ordinær eksamen. Studenten har ikke rett til å ta 
konte i de deler som han bestod på ordinær eksamen. 
 
Løsningsforslag: 
Når studenten meldes opp til konte-eksamen i emner med deleksamener (enten via 
Studentweb eller i FS) så sjekker FS om studenten har bestått noen av delene på ordinær 
eksamen, og da meldes de ikke opp til konte i disse delene. Evt. om det kan lages en 
kontrollrapport det er mulig å kjøre i ettertid som sjekker om noen studenter er meldt 
opp til deler i konte-eksamen som de bestod i ordinær eksamen. 
 
Regelverk og eksamensordning vil variere fra emne til emne, slik at en generell løsning 
kan ikke innføres. En rapport som viser valg for hhv. ordinær og konte-eksamen vil 
hjelpe, da man slipper manuell kontroll. 
 
Vedtak: En rapport som viser hvilken konte-eksamen studenten har meldt seg på, og 
hvilke deler de ikke kan ta på nytt. Tidsbruk, innhold og utplukk for rapporten må 
avklares med utvikler. 
 
 
FS-945 NTNU – Flere data fra rapport FS540.002 Eksamensdager fordelt på 
dato over til Excel 
Ved kjøring av rapport FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato, opplever vi at emner 
som har f.eks 2 campus ikke får disse dataene med i excel-filen som blir produsert etter 
uttrekket.  
Hvis vi overfører vurderingsenheten til excel-fil vises begge campus, men i rapporten 
540.002 vises dette ikke.  
 
Vedtak: NTNU sender saken til gruppa som har gjennomgått alt rundt 
funksjonalitet rundt campus. 
 
 

3.  Andre saker 
  

Saker som gruppen bør jobbe med fremover 
Det ble bestemt at følgende saker er viktigst å jobbe med: 
- Roller  
- Automatisk opprettelse av prøve: Se på hva som må til for å få til en felles løsning 

for begge eksamenssystemene, samtidig som det lages en løsning som kan brukes 
også for fremtidige systemer.  

 
USN lager et saksgrunnlag til neste møte, som avholdes som nettmøte mandag 16. 
mars kl 9-12.   
 

4.  Eventuelt 
 
a. Knapp for begrunnelse etter klagesensur 
Gruppen støtter NTNU og UiT som mener at denne saken skal ha lav prioritet. 
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Ny begrunnelsessak er mulig å registrere manuelt, dersom det finnes en 
begrunnelsessak fra før. Det bør innføres en ny klagetype for å kunne skille de to i 
Studentweb.  
Når en student trekker klagen sin, vil institusjonen få et varsel i form av en epost om 
det. Det skal da opprettes en ny sak (dokument) i P360 med status TRUKKET, og ikke 
at saken bare avsluttes der. 
 
 
 
Neste møte:  Mandag 16. mars 2020 kl 09:00 – 12:00 
  
Sted: Nettmøte 
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