
 

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum november 2016 » 

Innhentede svar pr. 28. februar 2017 13:15 

 Leverte svar: 16 

 Påbegynte svar: 0 

 Antall invitasjoner sendt: 1 

1. Evaluering av FS Kontaktforum 

Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? * 

Vi vil gjerne vite hva du syns om høstens Kontaktforum. 

Svar Antall Prosent   

Veldig bra 6 37,5 %   

Bra 8 50 %   

Middels 2 12,5 %   

Dårlig 0 0 %   

 

Hva syns du om presentasjonene? 

Er det en eller flere av presentasjonene du vil fremheve som spesielt nyttige 

eller overflødige? 

 Generelt bra. FS-nytt alltid spesielt nyttig 

 Som alltid, greit med en oppdatering på hva som er nytt og hva som er i gjære. Det er 

også fint at det tas med presentasjon fra en ekstern aktør også. 

 Ny digital virkelighet var svært nyttig. 

 Jeg vil framheve Tableu, nytt fra FS og arbeidsoppgaver 2017 som spesielt 

nyttige/interessante. Innlegg om personopplysninger var mindre bra, det kunne ha blitt 

gjort mer interessant. Jeg hadde trodd at Vitnemålsportalen skal kunne erstatte 

papirvitnemål, er skuffet over at det ikke er slik. Jeg håper det kan bli slik på sikt. 

 Datatilsynets presentasjon var overfladisk og lite relevant for mange av de konkrete 

sakene om utlevering og innsyn som vi får. 

 Tableau/STAR - nyttig og motiverende Personverndirektivet og den digitale utviklingen 

påvirke FS og applikasjoner - nyttig og nødvendig. 

 Alle presentasjonene var nyttige. Gode foredragsholdere som var godt forberedte med 

aktuelle tema. 

 Veldig bra presentasjoner 

 Bra, men det ble litt mye om personvern som ikke nødvendigvis er FS-koordinators 

ansvarsområde. 

 Interessant om hva som skjer med FS fremover og alle planer, konkret 

 Datatilsynet var nyttig 

 Presentasjonene var jevnt over bra. 

 Nytt fra FS er alltid bra. 

 Det meste var veldig interessant; Datatilsynet, STAR, vitnemålsbank, nytt fra FS 

 nyttige: Nytt fra FS, vitnemålsportalen, behandling av personopplysninger og Star 

overflødige: ingen 

 

 

 



Hva syns du var bra med seminaret? 

Er det noe du vil fremheve som spesielt bra? 

 Konkret og relatert til våre praktiske oppgaver og vurderinger. 

 Det sosiale. 

 Godt med tid til diskutere med andre. Og veldig sosialt (bra for nettverksbygging) 

 Fint å få oversikt over f.eks nytt i FS, framtid og planer. Knytte kontakt, mulighet til å 

snakke/drøfte problemstillinger med andre FS-kontakter. Nyttige temaer som gir 

bakgrunn/motivasjon til jobbe videre med utvikling/forbedring lokalt. 

 Disse seminarene fungerer veldig bra med en god blanding av det faglige og det sosiale. 

Begge deler er viktig. 

 Fin kontaktflate og få en oppdatering på hva som foregår 

 Presentasjonene var bra og det sosiale er jo alltid kjekt :) 

 Mye tid til prat, nettverk, få tips fra andre institusjoner osv. 

 et bra forum for informasjon og samsnakking 

 

Forslag til forbedringer 

Er det noe du savnet eller mener burde vært gjort annerledes? 

 Kunne godt ha utnyttet mer av tida på tirsdag også. 

 Nei 

 Det at seminaret skjer på Kiel-ferga legger sine føringer. På dag 2 synes jeg det blir for 

mye fritid, det kunne vært lagt opp til mer program. 

 Savner litt mer innhold. Kanskje flere temaer og/eller mer dybde. 

 Dette fungerte bra. 

 Jeg ville heller vært på et hotell i Oslo eller kanskje på Geilo 

 Noe gruppearbeid. 

 Lite program, sammenlignet med tiden man brukte på båten. Mye kunne nok være 

sendt ut skriftelig, uten å trengtes presentasjon for å få det frem. 

 For oss som ikke kommer fra Oslo gikk det uforholdsmessig mye tid bort i reising i 

forhold til timer med program. Kanskje en kunne hatt et program på dag 3 også, slik at 

program hadde stått i forhold til tidsbruk? 3 dager på reis og 9 timer med program står 

ikke helt i forhold. 

 Savnet ikke noe spesielt. 

2. Til senere FS Kontaktforum 

Vi vil gjerne vite hva du kunne ønske deg som tema på et senere kontaktforum og 

innspill til hvordan. 

Har du ønsker til neste FS Kontaktforum? 

Stikkord: Tema/innhold? 

 Oppdatering av FSAT sin plass og rolle i en ny digital virkelighet, jfr. IKT- utvalget, 

Gjedrem rapporten. 

 Det er alltid aktuelt med presentasjoner av nye "ting" som påvirker FS. Utover det har 

jeg p.t. ikke innspill til tema. 

 Fokus på forskjellen mellom behovene til små og store institusjoner. Det faller mellom 

to stoler på en del temaer. 

 Gjennomgang av nye funksjoner som er implementert, eller er nært forestående. Ikke 

detaljert beskrivelse av ting som ligger langt fram i tid. 

 

 



Hvordan organisering ønsker du på fremtidige Kontaktforum? 

Svar Antall Prosent   

Temadager - med få tema som går i dybden 1 6,2 %   

Litt av hvert - som i dag 10 62,5 %   

Begge deler 5 31,2 %   

 

Hvilken inndeling ønsker du på fremtidige Kontaktforum? 

Svar Antall Prosent   

Alt i plenum 6 37,5 %   

Plenum + parallellsesjon 3 18,8 %   

Plenum + gruppediskusjon 6 37,5 %   

Plenum + parallellsesjon + gruppediskusjon 3 18,8 %   

 

Eventuelle kommentarer til spørsmålet over 

 På gruppediskusjoner er det lettere at flere kommer til orde og at man får gått i dybden 

enn om alt skal skje i plenum. 

 Presentasjoner i plenum må vi ha. Gruppediskusjoner over gitte tema er alltid lærerikt 

og givende. 

 Jeg foretrekker plenumsforedrag, men ut fra tema kan også gruppediskusjoner fungere 

godt. Parallellsesjoner tror jeg ikke er det riktige for dette forumet, siden alle deltakere 

har tilnærmet samme funksjon på egen institusjon. Det er viktig å utvikle nettverket 

mellom disse. 

 

Andre innspill til hvordan fremtidige forum bør være? 

 Arranger det på et mer praktisk sted enn Kiel-ferga, eller evt. legg opp til program på 

dag 3 også. 

 


