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Opprettelse av midlertidig arbeidsgruppe for utvikling av ny 

FagpersonWeb 

Ny versjon av StudentWeb og SøknadsWeb er ute i test og/eller satt i produksjon. Når 
utviklingsressurser kan frigjøres til utvikling av andre webapplikasjoner, er Fagpersonweb den neste 
som skal skrives om til ny plattform og ny designmal. Det er vedtatt av styret i FSAT at omskriving av 
denne applikasjonen skal prioriteres i 2015. 

Fagpersonweb er en tjeneste som ble satt i produksjon i 2011. Applikasjonen har som formål å la 
fagpersoner utføre en del studieadministrative rutiner og oppgaver på web, og er først og fremst laget 
som et støtteverktøy knyttet til utøvelse av fagpersonenes undervisningsarbeid. 

Etter at applikasjonen ble satt i produksjon har det kun vært satt av ressurser til feilretting og mindre 
endringer. Det ligger derfor noen ønsker på ønskelisten som må gjennomgås i forbindelse med 
nyskrivingen. Det er også allerede bestemt at det skal utvikles og implementeres noe helt ny 
funksjonalitet i den nye versjonen; oppmøteregistrering, sensurregistrering og innlogging med ID-
porten. Dette er en del av arbeidsplanen og prioriteringene for 2015 som er vedtatt av styret for FSAT. 

Ny Fagpersonweb på ny plattform utformet etter FUN-malen er allerede delvis satt i produksjon, ved 
at oppmøteregistrering er utviklet og satt i produksjon for UiO. Det jobbes allerede med utvikling av 
mer funksjonalitet i denne delen av applikasjonen; oppmøteregistrering med kortleser og strekkode. 
UiB, HiOA og HBV har også vist interesse for oppmøteregistrering, og det har i forbindelse med 
testing allerede kommet noen innspill og ønsker fra dem til denne delen av Fagpersonweb. 

Sensurregistrering har stått på øverst på ønskelisten til Fagpersonweb siden den ble satt i produksjon i 
2011. Digital eksamen er et prioritert område for FSAT i 2015, og det er derfor bestemt at 
sensurregistrering skal utvikles og implementeres i den nye versjonen av FagpersonWeb. Her er det 
laget en kravspesifikasjon, men den må detaljeres ytterligere i samråd med brukerne, og skaleres slik at 
den kan brukes av alle FS-institusjonene. 

Rammene for den nye versjonen av Fagpersonweb er allerede vedtatt av styret gjennom arbeidsplanen 
for 2015. Det er også viktig utviklingen foregår i samarbeid med brukerne. 
Det har ikke eksistert noen ekspertgruppe for FagpersonWeb tidligere. Det har heller ikke vært 
planlagt å opprette egen ekspertgruppe på grunn av denne omskrivingen, siden mandatet og 
tidsperioden for arbeidet er så begrenset. For å sikre brukermedvirkningen i den videre utviklingen er 
det derfor ønskelig å opprette en ad hoc-arbeidsgruppe/referansegruppe fram til ny versjon er ferdig 
testet og satt i produksjon. Opprettelsen av denne gruppen gjøres derfor litt utenom de fastlagte 
rutinene for opprettelse av ekspertgrupper. Det er viktig å få opprettet gruppen raskt, siden utviklingen 
trolig kommer til å ta fatt rett over sommeren.  



Gruppen har som nevnt et begrenset mandat, siden funksjonene i dagens applikasjon skal videreføres, 
ny funksjonalitet er bestemt gjennom arbeidsplanen for 2015 og i stor grad allerede kravspesifisert 
samt at webapplikasjonen skal utformes etter FUN-malen. Applikasjonen er laget for bruk av 
fagpersoner til støtte i undervisningsarbeidet (-og sensurarbeid). Det er derfor ønskelig at målgruppen 
for applikasjonen er representert i gruppen. 

Det er ikke tanken at gruppen skal være særlig stor, samt at den skal kunne sammenkalles raskt. 
Forhåpentligvis kan mye arbeid gjøres på e-post og via Adobe Connect for de som har lengre reisevei 
til Oslo. Siden FSAT bruker Scrum-metodikk for utvikling, vil det være demo av det som har blitt 
laget ved avslutningen av hver sprint. Møter er planlagt avholdt i forbindelse med disse demoene, slik 
at utviklerne kan få kontinuerlig tilbakemeldinger på det som er laget. 

Adelheid M. Huuse er produkteier for Fagpersonweb og vil dere lede arbeidet i gruppen. UiO, UiB og 
HiOA har som nevnt vært involvert i utviklingen av eller interessert i oppmøteregistrering. Vi foreslår 
derfor at involverte personer fra disse lærestedene er representert i gruppen. I tillegg ønsker vi et par 
deltakere med kjennskap og interesse for både FagpersonWeb og sensurregistrering/digital eksamen. 
Utgangspunktet har derfor vært å rekruttere medlemmer fra Planleggingsgruppen som selv melder 
ønsker å delta eller noen som Planleggingsgruppen forslår/utpeker. 

Arbeidet vil også bli koordinert med ekspertgruppene for vurdering og undervisning, men det er også 
viktig å ivareta det perspektivet at målgruppen for denne webapplikasjonen ikke er saksbehandlere 
som jobber direkte i FSklienten, men skal brukes av fagpersoner. 

Deltakerne i arbeidsgruppen forplikter seg til å bruke tid til teste den nye applikasjonen grundig 
underveis i utviklingsperioden og før den settes i produksjon. 

Applikasjonens nettside, med oversikt over saker som ligger på vent i Jira, finnes her 
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/fagperson/index.html 

Demoversjon av den nye versjonen av Fagpersonweb som foreløpig kun inneholder 
oppmøteregistrering finnes her, https://fsweb-demo.uio.no/fagpersonweb/velgInstitusjon.jsf 

 
Frist for innmelding av deltakere til arbeidsgruppen er 17. august. Navn på deltakere sendes 
til fs-support@usit.uio.no. 
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