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Til: FS-planleggingsgruppe 
 

NYTT MANDAT FOR EKSPERTGRUPPE FOR STUDENTWEB OG OPPNEVNING AV NYE MEDLEMMER 
 
1. Mandat for Studentweb-gruppen 
 
Studentwebgruppen har hatt som mandat å bidra til utforming av ny Studentweb og design av 
utdanningsplaner. Dette arbeidet ble avsluttet i 2016, da samtlige institusjoner gikk over til å bruke 
nye Studentweb. 
 
Det er fremdeles behov for å ha en Studentweb-gruppe som jobber med videreutvikling av 
webapplikasjonen og prioritering av innkomne ønsker. CERES foreslår at den nåværende 
Studentweb-gruppen fortsetter med et revidert mandat. Forslag til nytt mandat: 
 

«Gruppen skal se på løsninger for Studentweb og prioritere innkomne ønsker fra 
brukerinstitusjonene.» 

 
  
2. Oppnevning av nye medlemmer 
 
På grunn av fusjoner og skifte av stillinger er det behov for å oppnevne nye medlemmer til gruppen. 
CERES sendte ut forespørsel om forslag til nye medlemmer 4. januar 2017 med svarfrist 16. januar. Vi 
har spurt etter kandidater som har god kjennskap til Studentweb og som kan bidra til å prioritere 
saker og ønsker for applikasjonen.  
 
Etter at vi har mottatt forslag til nye medlemmer, ønsker vi at planleggingsgruppen oppnevner 
følgende personer til gruppen: 

 

 Kent Wold Christensen fra Høgskolen i Sørøst-Norge arbeider i seksjon for 
studieadministrative systemer. Han har jobbet daglig med FS som studieadministrativt 
ansatt siden november 2006, og har jobbet mye med Studentweb i forbindelse med 
testing og implementering av Studentweb 3. Han har gode kunnskaper både om 
utdanningsplaner og Studentweb. 
 

 Marit Vartdal Engeset er FS-koordinator ved Høgskulen i Volda. Hun har bred erfaring 
fra arbeid med både FS og Studentweb, sitter i planleggingsgruppen og 
ekspertgruppen for STAR.  
 



 Karl-Erlend Mikalsen fra UiT – Norges arktiske universitet  er ansatt i FS-teamet i 
sentraladministrasjonen. Han jobber med bakgrunnsdata for Studentweb, er en 
erfaren bruker og har gode kunnskaper om applikasjonen. 

 

Forslag til vedtak: 

Planleggingsgruppen oppnevner Kent Wold Christensen, HSN, Marit Vartdal Engeset, HVO, 
og Karl-Erlend Mikalsen, UiT, som medlemmer i ekspertgruppen for Studentweb. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Sven Petter Myhr Næss (sign.) 
Overingeniør 

 


