
 

 

Referat 
 

 Møte i STAR-prosjektgruppe 11.-12.05.2015 

  

Tilstede: 
 
Ingvild Greve, UiB (dag 2) 
Anne-Lise Lande (dag 1) 
Pål Erik Megaard, UiO 
Espen Dybwad Kristensen, UiT 
Mustafa Hussain, UiB 
Kjerstin Tobiassen, HiST 
Hans Jacob Berntsen, HiT 
Henrik Røneid, CK 
Stein Aske, FSAT 
Ragnar Pettersen, FSAT 
Agnethe Sidselrud, FSAT 
Kjetil Ophus, FSAT 
Geir Vangen (dag 2, sak 3) 
 

 
 

 
 
 

 

Forfall: 

 
Ingvild Greve, UiB (dag 1) 
Jon-Are Lunde, HiN 
Anne-Lise Lande, UiO (dag 2) 
Sonja Irene Dyrkorn, HiB 
 
 

  

 

Tid:  Mandag 11.mai kl 10:00 – 15:30 

 Tirsdag 12.mai kl 10:00 - 15:00  
 
 

Møtested: Felles studieadministrativt tjenestesenter,  
Forskningsveien 3b 

 Møterom i 8.et 

 

 

 

 

 

Felles studentsystem 
Felles studieadministrativt tjenestesenter 
Universitetet i Oslo  
Postboks 1086, Blindern 
0316 Oslo 
E-mail: fs-sekretariat@fsat.no 
URL: www.fellesstudentsystem.no 
Telefon: 22852818 
Telefax: 22852970 

FS-15-049 
AS 



DAG 1 

 
 

1. Godkjenning av referat fra møte 19.-20.01.2015  
 

Referatet ble godkjent. 
 

2. Agenda for dagen  
 

Agenda ble gjennomgått og godkjent. 
 

 
3. Status fra FSAT 

 

 
Agnethe Sidselrud orienterte.  
- Siden siste møte ble det foretatt en del endringer i kildene i DV-siten. Hensikten med 

endringene var: a.) for å justere kilden GSP til bruk for gjennomstrømningsrapporter 
(GSP1 og GSP4) i tråd med tidligere diskusjoner om bruk av hovedprogram i 
utregningen. b.) for å aggregere kildene og bidra til bedre ytelse på rapportene i Tableau. 

- FSAT hadde tett dialog med enkelte medlemmer fra STAR-gruppen under dette 
arbeidet for å teste at tallgrunnlaget for rapportene blir riktig 

- Det er blitt gitt tilgang til terminal server og tableau desktop til STAR-gruppen 
- Versjon 9.0. av Tableau er kommet og testes i utviklingsmiljø av FSAT. Det er planlagt 

oppgradering av testmiljøet den 19.mai (tentativ dato). Oppgraderinger innebærer 
fortsatt en del arbeid både for USIT-Drift og for FSAT. Det jobbes med å finne en 
måte å minske arbeidsomfanget som kreves ved hver oppgradering. 

- STAR-prosjektet ble presentert på FS-Brukerforum i Oslo 14.april 2015. FS-
institusjonene er positive og ser frem til at verktøyet tilbys sektoren. Institusjonene 
ønsker at flere lisenser  skal tilbys fra FSAT (uten at det innebærer ekstra kostnnader)  
 

 
 

 
4. Gruppearbeid 

 

 

Gruppe 1 
 
Gruppen startet med gjennomgang av rapporten GSP1. Det kom ingen spesielle 
kommentarer til tallene i rapporten. Det ble meldt inn enkelte endringsønsker knyttet til 
oppsettet for filtrene og utformingen av selve rapporten. 
 
Deretter tok gruppen en gjennomgang av rapporten GST1. Dette var den rapporten 
institusjonene hadde brukt mest tid på å teste på forhånd. FSAT ble bedt om å se nærmere 
på mengden av studenter som har flere studieretter på samme studieprogram. Det ble også 
spilt inn samme endringsønsker til utformingen av rapporten som i GSP1. Institusjonene ga 
uttrykk for at den nye kilden til GST1 gjorde at tallene nå samsvarte bedre med de tallene 
de fikk ved uttrekk fra FS.   
 
Ved gjennomgang av GSP2 ble det fra enkelte institusjoner fremmet et ønske om å lage en 
utvidet versjon av GSP2 som også inneholder antall startende studenter. GSP2 begynner da 
å nærme seg GST1. FSAT skal se nærmere på mulighetene for en utvidet GSP2.  
 
GSP5 og GSP6 ble gjennomgått. Gruppen hadde ingen spesielle kommentarer til tallene 
men hadde enkelte forslag til utformingen av selve rapporten.  



 
GSP8 ble presentert som siste rapport. I den forbindelse uttrykte gruppen et ønske om og 
kunne vise fra kart på kommunenivå i Tableau. FSAT skal se nærmere på saken.  
 
Konklusjon og veien videre: 
Rapportene gir en mer korrekt bilde av tallene enn i januar. Flesteparten av STAR-
medlemmer synes rapportene er godt nok til å settes i produksjon nårløsningen skal 
piloteres ved utvalgte STAR-institusjonene. 
 
UiB melder at de ikke kan ta stilling til innhold i rapportene. FSAT ønsker at tilbakemelding 
på konkrete forekomster som skulle vært med i rapportene, eller ikke skulle vært med, 
sendes til FSAT så snart som mulig, slik at FSAT kan finne ut kilden til feilen eller 
differansen.  
 
Det er enighet i gruppen om at det vil være en differanse i tallgrunnlaget i DV-siten ift data 
tatt ut direkte fra FS, og det er viktig at kilden til differansen beskrives. De mest omfattende 
rapportene i DV-siten vil for eksempel ikke kunne ivareta områdene som etterutdanning, 
fagskoler eller forskerutdanning. Disse områdene bør få egne rapporter i Tableau. 
 
 
Gruppe 2 
 
Gruppen har diskutert følgende problemstillinger: 
 
- Videreføring av samarbeid i prosjektgruppen (ekspertgruppen) 

Gruppen anbefaler at samarbeidet videreføres som en ekspertgruppe på lik linje med 
andre ekspertgrupper for FS forvaltet av FSAT. 

 
- Utrulling, kursing og opplæring, informasjon til sektoren 

Rapportverktøyet skal piloteres ved utvalgte STAR-institusjoner i august 2015. Deretter 
tilbys Tableau til sektoren. 
FSAT sørger for at det tilbys kursing av superbrukere og sluttbrukere som ønsker å ta 
Tableau i bruk. 
 

- Innmelding av endringsønsker, (forslag til nye rapporter) 
 Det lages rutiner for håndering av endringsønsker i ekspertgruppen. 
 
- Når institusjon har laget en rapport man ønsker å dele 
 Det lages rutiner for dette for håndtering i ekspertgruppen. 
 
- Arbeid med Tableau på institusjoner (flere datakilder) 

Institusjonene vil mest sannsynlig benytte Tableau mot flere datakilder enn FS. Det er 
viktig at institusjonene etablerer godt internt samarbeid om dette og at FSAT holder 
dialog med det nasjonale CRIStin-Tableau-prosjektet og UiO-UiB-økonomi-prosjektet 

 
- Antall lisenser (superbrukere) pr institusjon 
 Gruppen ønsker at FSAT utreder kostnader ved bruk av core-lisens. 
 
- Forhold til DBH SSB (Tilstandsrapporten, se på data før rapporten offentliggjøres) 

Ekspertgruppen sørger for dialog med DBH for å harmonisere arbeid med 
statistikk og analyse ved begge organisasjonene 

 
 



Veien videre: 
Dokumentet skrevet av Gruppe 2 om disse problemstillingene vil danne grunnlag til 
sluttrapport fra prosjektet. Dokumentet fra gruppearbeidet sendes ut til STAR-
gruppen som vedlegg til referatet. 
 
 

DAG 2 

 
 

1. Oppsummering av gruppearbeid fra dag 1 
 

 

Hver gruppe presenterte hovedproblemstillingene diskutert i gruppen og konklusjon og 
retning for det videre arbeidet. 
 

2. Gruppearbeid 
 

 

Gruppe 1 
 
 
Gruppen gikk gjennom forslaget laget av HiT til kilder som skal være tilgjengelig på FS-
siten. 
 
 
Konklusjon og veien videre: 
FSAT lager to kilder på FS-siten: 1. Studenter med aktiv studierett, 2. Studieelementer. 
Kildene lages innen slutten av mai. Når FSAT har gjort dette gis STAR-gruppen mulighet 
til å prøve ut kildene og gi tilbakemelding og endringsønsker. 
 
 
Gruppe 2 
 
Gruppen har jobbet videre med å redigere dokumentet med forslag til videre arbeid med 
Tableau ved FSAT og i sektoren. 
 
Veien videre: 
Utkast til styresak med status fra prosjektet utarbeides før 1.juni. Saken behandles i FSAT-
styret 10.juni 
Utkast til sluttrapport utarbeides før siste møte i prosjektgruppen i august. Saken behandles 
i FSAT-styret 9.september. 
Det legges opp til at prosjektet presenteres på studiesjefmøte 19.oktober. 
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