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Til: 
 
Espen Kristensen, UiT 
Øystein Ørnegård, UiB 
Sven Erik Sivertsen, NTNU 
Tor Erga, UiS 
Dag Olav Nilsen, UiA 
Lena Finseth, UiO 
Gro Christensen, HiOA 
 

 
Hans J. Berntsen, HSN 
Marit Vartdal Engeseth, HVO 
Ole Martin Nodenes, CERES 
Geir Vangen, CERES (dag 1) 
Aune Moe, CERES 
Kjetil Røse Høybråten, CERES 
 
 

 

    

 

Tid: Tirsdag 13. juni kl 10-16  

Onsdag 14. juni kl 9-15 

 
  
Møtested: VID-Sandnes, Vågsgata 40, Sandnes 

Inngang på motsatt side av bygget i forhold til inngang til 

Tingretten (på «baksiden» av bygget). 
 
Møterom 304, 3. etg.  
Gå gjennom kantina i 2. etg. for å komme opp til 3. etg. 
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    Dagsorden 
 

Prodekan Kristin Fjelde Tjelle kommer og hilser på oss ved møtestart andre 
dagen 
 
1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 23. mars og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 
Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det 
enkelte referat.  Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat. 
 
a) Møte i ekspertgruppen for Digital vurdering 30. mars  
b) Møte i ekspertgruppen for Digital vurdering 10. mai 
c) Møte i ekspertgruppen for Studentweb 20. april 
d) Møte om integrasjon av Public 360 i FS 28. april 
e) Møte om behovsutredning for systemstøtte for utdanningsledelse 4. mai (muntlig) 
f) Møte i ekspertgruppen for STAR 8. mars (muntlig) 
g) Møte i ekspertgruppen for STAR 30. mai (muntlig) 

3. Orienteringssaker 
a) Status CERES 
b) Emrex og Erasmus Without Paper 
c) Status drift 
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d) Status fusjoner 
e) Vitnemålsportalen 
f) Diskusjonsforum på Agora 
g) eID 
h) Studentbevis 
i) NordForum 20.-21. september 
j) Gruppe for opptakssystemer 
k) UTF-8 
l) Sikker digital post 

4. Innkomne ønsker 
a) NORD – Rutine FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – 

utdanningsplanbasert 
b) HINN – Flere felt for brukernavn/epost  
c) UiT – Nytt underbilde Utvekslingsavtaler 
d) UiO – Feltet Spesialpensumtittel 
e) NMBU – Nytt bilde Personroller 
f) HSN – Ny rapport i Godkjenningsmodulen 

5. Roller i FS 
Diskusjonssak.  
Oppfølgingssak 6/17. Notat fra arbeidsgruppen. 
Innsendt ønske fra HiOA – Rollen FS_EKS2 
Oppfølgingssak 10/17. UiOs beskrivelse av deres lokale rolle FS_UIO_VURD. 

6. Produksjon av vitnemål 
Notat fra CERES med forslag til endringer 
Mail fra NTNU vedr. dato og signatur på vitnemål 

7. Opplysninger på vitnemål om beskyttet tittel 
Henvendelse fra NTNU  

8. Campus og funksjonalitet i Vurderingsmodulen 
Notat fra CERES og ønske fra NORD 

9. Program FS-Kontaktforum 15.-16. november  
Utkast til program diskuteres.  

10. Høringssak: Digitalisering av skjema 
Notat fra CERES med resultat av høringsrunden  

11. Godskriving av utdanning 
Brev fra KD vedr. godskrivingsreglene i UH-loven (mail fra NTNU) 
Notat fra NTNU, oppfølging av KDs brev 
Brev fra UiB til KD vedr. godskrivingsreglene i UH-loven 

12. Studentbevis  
Oppfølgingssak 7/17 fra januar.  
Notat fra UiS 
Kap. 7 i UH-loven 

13. Høringssak: Oppmøteregistrering 
Notat fra CERES med resultat av høringsrunden. 
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14. Søknadsweb og utvekslingsavtaler 
Henvendelse fra NTNU 

15. RUST 
Notat fra CERES 

16. Forslag til kursplan høsten 2017 
Notat med forslag fra CERES 

17. Neste møte: 
Forslag til dato: 6.-7. september, forslag til sted ønskes 

18. Eventuelt 
 
 

 

 
Saksdokumenter 

 
Sak 1 FS-17-021 Referat fra møte i Planleggingsgruppen 23.03. 

Sak 2a FS-17-026 Referat fra møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 30.03. 

Sak 2b FS-17-031 Referat fra møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 10.05. 

Sak 2c FS-17-027 Referat fra møte i ekspertgruppen for Studentweb 20.04. 

Sak 2d FS-17-035 Referat fra møte om integrasjon av Public 360 i FS 28.04. 

Sak 4 

 
FS-17-004-26 
 
FS-17-004-27 
FS-17-004-28 
 
FS-17-004-30 
FS-17-004-37 
FS-17-004-38 

Innkomne ønsker: 
NORD – FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - 
utdanningsplanbasert 
HINN – Felt for brukernavn/epost 
UiT – Studieprogram samlebilde, nytt underbilde 
Utvekslingsavtaler 
UiO – Feltet Spesialpensumtittel 
NMBU – Nytt bilde Personroller 
HSN – Ny rapport i Godkjenningsmodulen 

Sak 5 
FS-17-003-18 
FS-17-004-19 
FS-17-004-19-1 

Roller i FS, notat fra arbeidsgruppen  
HiOA – Rollen FS_EKS2 
UiO – Beskrivelse av rollen FS_UIO_VURD  

Sak 6 
FS-17-030 
 
FS-17-030-1 

Notat fra CERES vedr. forslag til endringer ved produksjon 
av vitnemål 

Mail fra NTNU vedr. dato og signatur på vitnemål 

Sak 7 FS-17-003-19 
Henvendelse fra NTNU vedr. opplysninger på vitnemål om 
beskyttet tittel 

Sak 8 

FS-17-025 

 

FS-17-004-25 

Notat fra CERES vedr. campus og funksjonalitet i 
Vurderingsmodulen 

NORD – Campus i forhold til vurdering og undervisning 

Sak 9 FS-17-009-4 Utkast til program FS-Kontaktforum november 2017 

Sak 10 FS-17-015-5-2 Notat fra CERES vedr. høringssak om digitalisering av skjema 
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Sak 11 

FS-17-003-16 
 

FS-17-003-17 

FS-17-003-20 

Brev fra KD til institusjonene vedr. godskrivingsreglene i UH-
loven  
NTNU – Internt oppfølgingsnotat vedr. godskrivingsreglene 

UiB – Brev til KD vedr. godskrivingsreglene i UH-loven 

Sak 12 
FS-17-003-10 
FS-17-003-10-1 

Studentbevis, notat fra UiS 
Kapittel 7 Betaling av semesteravgift i Forskrift om 
studentsamskipnader 

Sak 13 FS-17-015-4-2 Notat fra CERES vedr. høringssak om oppmøteregistrering 

Sak 14 FS-17-003-21 Mail fra NTNU vedr. Søknadsweb og utvekslingsavtaler 

Sak 15 FS-17-003-23 Notat fra CERES vedr. RUST 

Sak 16 FS-17-003-22 Forslag til kursplan høsten 2017  

 



<sideskift> 



1 

  
 
  

 

CERES 

CERES – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester 
for forskning og studier 
Universitetet i Oslo  
Postboks 1086, Blindern 
0316 Oslo 
E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 
URL: www.fellesstudentsystem.no 
Telefon: 22852818 
Telefax: 22852970 

 
FS-17-021 
 

Referat  
 

Møte i FS-Planleggingsgruppe 23. mars 2017 

 

Til stede: Sven Erik Sivertsen, NTNU 
Lena Finseth, UiO  
Hans J. Berntsen, HiT 
Dag Olav Nilsen, UiA 
Øystein Ørnegård, UiB 
Tor Erga, UiS 
 
 

Espen Kristensen, UiT 
Ole Martin Nodenes, CERES 
Geir Vangen, CERES 
Kathy Foss Haugen, CERES 
Aune Moe, CERES 
Sven Petter Myhr Næss, CERES 
 

 

Forfall: Marit Vartdal Engeseth, HVO 
Gro Christensen, HiOA 
 

 

Referent: FS-sekretariatet 

 
Dato: 24.03.2017 

 
Sist endret:  
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 Dagsorden 
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 25.-26.01. 2017 

2. Referatsaker 

3. Orienteringssaker 

4. FS-Brukerforum 21.-22.03.2017 

5. Innkomne ønsker 

6. Diskusjonsforum 

7. F.nr på engelske vitnemål 

8. FS-Kontaktforum 15.-16.11.2017 

9. Rapporter på engelsk 

10. Sensurvarsel 

11. Digitalisering av skjema i FS 

12. Overskrifter i vitnemålsmaler 

13. Sperrede emner 

14. Eventuelt 
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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
4 saker ble meldt til Eventuelt: 
- CERES: Personregister 
- UiA: E-post til spam 
- UiB: Begrunnelse og klage 
- CERES: Studentbevisapp på nynorsk 

 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 25.-26.01.2017 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 7. mars. Referatet er oppdatert med innkomne 
merknader. 
 
Oppfølgingssaker bakerst i referatet ble gjennomgått.  
 
Oppfølgingssak 24/16, sak 13 fra møte i september 2016: DBH og FS beregning 
strykprosent på ulike måter.  
 
Vedtak: Planleggingsgruppen anbefaler at DBHs beregning skal gjelde. Kun oppgaver 
som er sensurert skal telles med. Trekk under eksamen tas ikke med i beregningen. 
 
Referatet er godkjent.  
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i ekspertgruppen for Digital vurdering 24.01.2017  

Skriftlig referat var sendt ut.  
 

Saker som ble diskutert var blant annet tilbakeskriving av sensur, arkivering av 
eksamensoppgaver og protokoll. 

 
Tatt til orientering. 
 
b. Møte i ekspertgruppen for Digital vurdering 15.02.2017  

Skriftlig referat var sendt ut.  
 
Saker som ble diskutert var blant annet presentasjon av begrunnelse og klage i 
Studentweb/FS, tilbakeskriving av sensur. 

 
Tatt til orientering. 
 
Planleggingsgruppen ber CERES delta aktivt i sammenhenger som berører digital 
vurdering, for å sikre at CERES ikke blir satt ut på sidelinjen i det videre arbeid med 
dette. 
 
Planleggingsgruppen ber i tillegg institusjonene følge opp saken internt for å unngå at 
andre aktører overtar styringen fremover.  
 
c. Møte i KD om samordning av begreper 28.02.2017 

Geir orienterte. KD har satt ned en arbeidsgruppe for begrepsdefinering i UH-
sektoren, med deltakere fra NSD, Ceres, Nokut, SSB og UHR. Første møte ble i 
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hovedsak brukt til å avklare mandatet for gruppa, hvilke begreper som trenger 
samordning og videre arbeide i gruppa. 
 
Tatt til orientering. 
 
d. Møte om behovsutredning for systemstøtte for utdanningsledelse 

02.03.2017 

Kathy orienterte.  
 
På møtet deltok 15 personer fra ulike institusjoner. Tema var presentasjon av Tableau 
v/CERES, gjennomgang av studietilsynsforskriften v/NOKUT, analyse av 
utdanningsledelse v/NIFU. 
 
Det er behov for både praktisk oppfølging av studieprogram og ledelsesinformasjon 
med oversikt over alle studieprogram ved en institusjon. 
 
Neste møte holdes i begynnelsen av mai. 
 
Tatt til orientering. 
 
e. Møte om integrasjon av Public 360 i FS 09.03.2017 

Ole Martin orienterte.  
Gruppa har vært usikker på om den skal jobbe med å digitalisere arbeidsprosesser på 
overordnet nivå eller å jobbe med integrasjon på grensesnittnivå. Det var et mål å få 
avklart dette i møtet, da det har betydning for BOTT-institusjonenes deltakelse.  
  
På møtet gjennomgikk BOTT sitt arbeid med å kartlegge godkjenningsprosessen både 
ift. FS og arkiv. Geir Vangen presenterte aktivitetsdekomponeringen som er gjort av 
ekspertgruppe for Godkjenning, samt Emrex og arbeid med å digitalisere hele 
utvekslingsprosessen. 
 
Etter en del diskusjon kom man frem til at gruppen skal være en «grensesnittgruppe» og 
kun jobbe med grensesnitt mellom FS og Public 360, og ikke tenke på digitalisering av 
arbeidsprosesser på overordnet nivå.  
 
Tatt til orientering. 
 
f. Møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen 13.03.2017 

Sven Petter orienterte. CERES presenterte oppdaterte skjermbilder for 
 
- Undervisningsenhet samlebilde 
- Undervisningsaktivitet samlebilde 
- Praksissted samlebilde 
- Praksisavtale samlebilde 

 
Bildene skal kunne testes etter sommeren 2017. Innkomne ønsker ble gjennomgått. 
Neste møte avholdes i november. 
 
Tatt til orientering. 
 
g. Møte i ekspertgruppen for Fagpersonweb 20.03.2017 

Ole Martin orienterte. Gruppa hadde en gjennomgang av status for videreutvikling, 
diskuterte konsekvensene av de siste beslutningene i Ekspertgruppe for digital 
vurdering, prioriterte innkomne ønsker og tok en gjennomgang av arbeidsprosessen for 
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begrunnelse for eksamenskarakterer med tanke på implementasjon av løsningen i 
Fagpersonweb. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

3.  Orienteringssaker 

 
a. Status CERES  

Kathy orienterte.  
 

CERES har størst fokus på følgende saker for tiden: 
- Videre arbeid i forbindelse med fusjon med CRIStin.  
- Venter på oppnevning av nytt styre for CERES. Kunnskapsdepartementet 

oppnevner. 
- Det er ansatt 3 studenter på 20 % stilling til arbeidet med Vitnemålsportalen. 
- Det er ansatt 3 utviklere til å jobbe med CRIStin-systemet. 
- Staben har behov for flere ansatte. Foreløpig løses dette med engasjementer. 
- Det er behov for en sikkerhetsansvarlig. Prosessen er i gang. 
- Arbeid med organisasjonsutviklingsprosjektet i regi av Kunnskapsdepartementet 
- St.meld. om fagskoleopptak. CERES har foreslått å lage og forvalte dette. 
 
Tatt til orientering. 
 
b. Status EMREX og Erasmus Without Paper 

EWP: Søknad om midler for videreføring av EWP (EWP2.0) er sendt til EU. Det 
foreligger planer om et prosjekt med to års varighet. Prototype for EWP-nettverket 
vil bli fullført i løpet av 2017, med produksjonssetting planlagt som del av EWP2.0-
prosjektet. 
 
Utvekslingsmodulen i FS må tilpasses EWP, og også inkludere funksjonalitet for 
Learning Agreement og Mobility tool. 
 
EMREX: Dagens EMREX-prosjekt fullføres i 2017. Nå er også løsningen for 
Danmark testet og godkjent, og kan settes i produksjon. Også for EMREX er det 
søkt om midler for et nytt prosjekt med to års varighet. Dette inkluderer utvidelse av 
nettverket med flere land og noe mer funksjonalitet. Nye land som er med i 
søknaden er Spania, Kroatia, Kina, USA, Nederland, Australia, Storbritannia og 
Tyskland. 

 
Tatt til orientering. 

 
c. Status drift 

Ole Martin orienterte.  
 
- Kloning til versjon 8.0 av FS er i gang. Det ble spurt om hva som gjøres i 

demobasen med databasejobber i forbindelse med kloning. Ved kloning lastes 
alle databasejobber ut av demobasen før kloning og oppdateres igjen etter 
kloning. 

- E-post fra FS går i spam hos Google. USIT har laget et spf-oppslag for å unngå 
at dette skjer. Enkelte institusjoner mente dette prinsipielt er problematisk 
ettersom det krever at hver institusjon godkjenner mailer sendt fra UiO-servere.  
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- Vurdere bruk av institusjonenes egne mailservere: Etter møtet har USIT laget et 
alternativt epost-oppsett der den enkelte institusjons smtp-server benyttes ved 
utsending av epost fra FS. 

 
d. Status fusjoner 

- Fusjonen mellom UiB og KHiB har gått bra.  
- HVL-fusjonen: arbeidet er i rute. 
- HSN-fusjonen: Konvertering av data har hovedsakelig gått greit. Gjenbruk av 

studentnr er uproblematisk i FS, men ikke i andre systemer. Derfor bør ikke 
studentnr gjenbrukes. Det er behov for funksjonalitet i FS for å unngå gjenbruk av 
studentnr.  

- HINN (Høgskolen i Innlandet) skal fusjonere sine baser i løpet av 2017 med 
ferdigstilling februar/mars 2018. 

- VID og Diakonova skal fusjonere basene i februar/mars 2018. 
 
e. Oppstartseminaret 07.-08.02.2017 

Tema på seminaret var: 
- Dokumentopplasting 
- Eksterne resultater 
- Forkurs for opptak i lærerutdanning 
- Etablering av opptakslederforum, inkl. de som ikke deltar i NOM 
- Etablere ekspertgruppe på opptakssystemer. CERES sender ut en henvendelse om 

nominasjon av kandidater til gruppen. Kopi av mail sendes til kontaktlisten. 
 
f. Ajourhold av vask mot Folkeregisteret 

CERES har mottatt tillatelse fra skattedirektoratet for å gjennomføre felles vask mot 
Folkeregisteret av alle personer i FS-databasene. Neste steg er å lage en teknisk og 
juridisk løsning for dette. 
 
CERES foreslår følgende rutiner: 
- Alle personer legges i et sett med felles tabeller (ikke VDP) som vaskes mot 

Folkeregisteret 
- Abonnement for endringer fra Folkeregisteret, slik at CERES mottar melding om 

endringer umiddelbart. 
- Sender melding om endringer til alle FS-baser. 
 
Når det gjelder disse fellestabellene, må alle institusjoner være enig i at de er 
behandlingsansvarlige. All behandling må ha et formål. Vasking av data er muligens 
ikke et sterkt nok formål til å kunne opprette disse fellestabellene. 
 
Er det andre formål kan knyttes til dette settet med felles data? Eller trenger vi en 
løsning der dataene vaskes adskilt for hver enkelt institusjon? 
  
g. Kobling mot KORR 

Det ble gitt en orientering om KORR på Brukerforumet. Med innføringen av FS8.0 
kom det inn funksjonalitet for automatisk innhenting av e-postadresse og 
mobiltelefonnr ved utsending av e-post og/eller SMS til søkere og studenter. Dette 
gjelder både brev-/meldingsrapporter og rapportene FS214.001 E-post og FS214.002 
SMS. 
 
h. Vitnemålsportalen 

Det ble stilt spørsmål om hvem som prioriterer sakene som gjelder Vitnemålsportalen. 
Det er Kunnskapsdepartementet som eier portalen og setter føringer for hva som skal 
prioriteres når.  
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Mulighet for gruppering av emner etter emnekategori ønskes prioritert høyere. 
 
 

4.  FS-Brukerforum 21.-22.03.17 

 
Kort evaluering av forumet 
 
Veldig bra hotell og møtelokaler. Veldig godt egnet til store arrangementer. Fornøyd 
med programmet. Pausene mellom sesjonen bør fremheves bedre. Brukerstøttestand 
i pausene var et bra tiltak, bør videreføres og synliggjøres bedre. 
 
Evalueringsskjema er lagt ut, og CERES sender en mail til alle deltakerne om link til 
skjemaet. 
 
Neste brukerforum arrangeres høsten 2018. 

 
 

5.  Innkomne ønsker  

 
a. HiOA – Stedkodefelt i Vurd.enhet samlebilde og Und.enhet samlebilde 

Studiekonsulentene jobber mye direkte i bildene Vurderingsenhet samlebilde og 
Undervisningsenhet samlebilde, og har behov for oversikt over sine respektive emner i 
disse bildene. Denne oversikten er ikke tilgjengelig ved søk i selve bildet, da stedkode 
ikke er tilgjengelig som søkekriterium. 
Foreslår derfor at stedkodefelt legges til som søkekriterium i bildene Vurderingsenhet 
samlebilde og Undervisningsenhet samlebilde. 
 
Konklusjon: Til ønskelisten. 

 
b. HVL – Hjemstedsadresse for utenlandske søkere 

Ønsker at adressen som utenlandske søkere oppgir blir registrert som hjemstedsadresse 
(ikke kontaktadresse), eller at adressen som studentene oppgir kan overføres som 
hjemstedsadresse (ikke bare semesteradresse) ved opptak. 

 
Konklusjon: Til ønskelisten 
 
c. NTNU – Funksjonalitet i bilde Kursdeltakelse i EVU-modulen 

I kursdeltakelsesbildet i EVU-modulen er det en nedtrekksliste for foretak, og det er 
foretaksnummer som ligger i lista. Ønsker en bedre og enklere måte å søke fram riktig 
foretak på,  f.eks. ved å begynne å skrive foretaksnavnet i feltet og få opp forslag på 
foretak som begynner på disse bokstavene. 

 
Forslag til løsning: Sortere listen etter navn på foretak.  
Konklusjon: Til ønskelisten. 
 
d. NTNU – Registrering av samarbeidsavtaler knyttet til student 

Det er behov for å kunne registrere samarbeidsavtaler knyttet til studenter på 
bachelor- og masternivå i forbindelse med økt samarbeid med næringslivet, gjerne i 
forbindelse med oppgaver. 
 
Spørsmål: Hvilken rolle skal ha denne rettigheten? Lokal rolle? 
Konklusjon: Til ønskelisten. 
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e. UiO – Søkefunksjonalitet i bilde Søk institusjon i Utvekslingsavtale 
samlebilde 

Slik søkefunksjonen i 'Utvekslingsavtale samlebilde' fungerer i dag er det tidkrevende å 
finne riktig avtale når man ikke kjenner avtaleid. Ønsker derfor at bildet 'Søk 
institusjoner' ikke skal lukke seg automatisk når man trykker "Bruk". 
Dersom man har valgt feil sted må man gjøre hele søket på nytt ved å stå i søkefeltet i 
Utvekslingsavtale samlebilde, trykke Ctrl+T, slik at ‘Søk institusjoner’ åpner seg igjen, 
taste inn søket på nytt og deretter søke og se om man treffer med riktig 
utvekslingsavtale. 

 
Forslag til løsning: La dialogen huske siste søk og hvilken institusjon som var valgt. 
Konklusjon: Går inn for forslag til løsning. Til ønskelisten. 
 
f. UiS – Rapport FS120.003 Brev med resultat av opptak 

I rapporten 120.003 er det en egen filtrering som heter «brev til søkere med nye 
tilbud (tilbudsstatus I», som fungerer bra i forhold til at man kan sende tilbud på tvers 
av studieprogrammene, og oppdatere at brevene er sendt). UiS har nå laget 
ventelistebrev og avslagsbrev i bildet «Brevtype» som også ønskes å ha samme 
funksjon. Det finnes imidlertid ingen filtrering som heter «brev til søkere med 
venteliste (tilbudsstatuskode V)» og «brev til søkere med avslag (tilbudsstatuskode 
AVS)». Forsøk på å filtrere ut disse kodene i selve rapporten er problematisk, da. 
dette er en veldig ømfintlig utplukking.  
 
UiS ønsker to ny filtreringsmuligheter:  
«brev til søkere med venteliste (tilbudsstatuskode V)» og  
«brev til søkere med avslag (tilbudsstatuskode AVS)».  
 
Det er ønskelig med samme funksjon som med «brev til søkere med nye tilbud 
(tilbudsstatuskode I)», og viktig at også disse nye filtreringene endrer kode, slik at 
forskjellige saksbehandlere kan sette V og AVS uten at de får opp, eller oppdaterer 
andre sine brev. Det er også viktig at en kan sende per studieprogram uten at det har 
noe å si for andre studieprogram med samme kode, men samtidig ha mulighet til å 
sende flere dersom det er et behov. 
 
Konklusjon: Det må ikke gjøres endringer i denne før opptaket er ferdig. UiS 
kontakter Jørund Jørgensen v/UiT og Bente Rognve v/UiO for en mulig løsning. 
UiS tar deretter opp saken på nytt på Planleggingsgruppemøte i juni.  Utplukk må 
beskrives.  

 
g. HiOA – Ny rolle for styring av LMS 

Oppgaven med å opprette «rom» i LMS fra FS er en lokal arbeidsoppgave på 
enhet/fakultet ved HiOA. I og med at LMS-ansvarlige må gjøre endringer i flere bilder, 
også noen med viktig grunnlagsdata, er det ønskelig å få opprettet en egen LMS-rolle 
som gir tilgang til å endre i aktuelle felter uten at man må tildele kritiske og «semi-
kritiske» roller. 

 
Forslag til løsning: En egen FS_UND1 får tilgang til å oppdatere disse feltene.  
 
Konklusjon: Til ønskelisten. 
 
h. HiOA – Endring av rollen FS_OPPTAK3 

Opptaksseksjonen ved HiOA bruker merknadsfeltet «Journalmerknad» i 
Meldingsinformasjon som fritekstfelt i mangelbrev til søkere. Problemet er at hvis man 
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trykker mens man skriver i merknadsfeltet sendes e-post/SMS. Intensjonen er oftest å 
legge inn et linjeskift (krever +). Problemet oppstår ofte.  
 
Ønsker derfor at rollen FS_OPPTAK3 gis rettighet til å slette e-post og SMS i Epost - 
kø/SMS - kø i FS-System. Alternativt ønskes at «Enter» i merknadsfeltet 
Journalmerknad sender markøren til neste merknadsfelt, dvs. cc på E-post.  

 
Planleggingsgruppen støtter ikke ønsket om å gjøre endringer til rollen 
FS_OPPTAK3.  
 
Forslag til løsning: Endre dialogboksen for journalmerknad slik at Enter gir linjeskift 
så lenge dette feltet har fokus. 
Konklusjon: Til ønskelisten. 
 
i. HiOA – Endring av rollene FS_EMNE1 og FS_EMNEINFO 

Feltet «Behandles i EPN» i Emne samlebilde krever rollen FS_EMNE2 for endring. 
EPN-ansvarlig saksbehandlere vil kunne ha behov for å endre J/N i feltet for emner 
som ikke skal publiseres på EPN. FS_EMNE2 er en kritisk rolle som gir rettighet til å 
endre svært viktig grunnlagsdata på aktive emner. Rollen bør i hovedsak kun innehas av 
systemansvarlige. 
 
Foreslår derfor at rettighet til å endre feltet gis til rollen FS_EMNE1 og 
FS_EMNEINFO.  

 
Konklusjon: Til ønskelisten. 
 
j. HiOA – Endring av rollen FS_EKS2 

Endring i Vurderingskombinasjon samlebilde krever rollen FS_STUDIE1. Rollen gir 
rettighet til endring i Studieprogram samlebilde og en rolle HiOA helst ikke ønsker å gi 
vanlige saksbehandlere. 
 
Arbeidsoppgaver knyttet til mange felt i nedre del av Vurderingskombinasjon 
samlebilde gjøres av saksbehandlere som jobber med eksamen. Rettighet til å endre i 
disse feltene ville vært hensiktsmessig å gis til rollen FS_EKS2. 

 
Konklusjon: Institusjonene bør vurdere hvordan arbeidsoppgavene er organisert ved 
den enkelte institusjon. UiO har laget en lokal rolle for dette, men siden de ikke er 
med i en VPD-base så har de derfor full kontroll over sine lokale roller.  
 
Lena sender inn beskrivelsen på deres lokale rolle.  
 
Roller settes opp som en sak til Planleggingsgruppemøtet i juni. Notat fra 
arbeidsgruppen sendes til møtet.  
 
k. UiO – Publisere kravelement og vise fagprofil 

Fra høsten 2018 innføres forsøksordning med skjerpede opptakskrav til de fleste 
realfaglige programmene/emnene. For søkere som dekker de spesielle opptakskravene, 
legges det inn fagprofil, samt at emnene har kravelementer som samsvarer med 
fagprofilen. Fagprofil vises ikke i Søknadsweb, og det er dermed ikke mulig å informere 
søkere om at de kan gå inn i Søknadsweb for å sjekke om det er registrert at de dekker 
de spesielle opptakskravene. Alle som vurderer å ta emner med spesielle opptakskrav 
må derfor søke hvert semester. 
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Ønsker i FS-klienten to ting:  
1) Et nytt felt i bildet Kravelement: Publiser på Søknadsweb: J/N. Default-verdi må 
være = N  
2) For hvert kravelement: en mulighet til å skrive en tekst som gjelder dette konkrete 
kravelementet.  
 
I Søknadsweb er det også behov for to ting:  
1) Å vise frem teksten(e) knyttet til de ulike kravelementen(e) som ligger i søkerens 
fagprofil og som har J i feltet Publiser på Søknadsweb i bildet Kravelement.  
2) En ny overskrift på siden Min profil, som de respektive tekstene til kravelementene 
som man ønsker å vise, listes opp under.  
Foreslår at overskriften heter «Andre krav», og at den kommer etter temaet Generell 
studiekompetanse.  

 
Konklusjon: Til ønskelisten. 
 
l. HSN – Campus i Vurderingsmodulen 

Ved innføringen av Campus er det gjort endring i mange bilder, men det er også behov 
for å gjøre utvalg på Campus i en rekke rapporter og rutiner. Sekundært at Campus 
vises i rapportene.  
 
Det er spesielt viktig på de områder hvor administrasjonen i hovedsak foregår pr 
Campus. Det gjelder først og fremst eksamen/vurdering.  
 
Vurderingskombinasjon knyttes til en campus. Skal man knytte flere campus til en 
vurderingskombinasjon? I så fall må campus være et påkrevd felt på 
vurderingsmeldingen. 
I rutiner må rom knyttes til campus. I dag beregnes campus for en student ved hjelp av 
klassetilhørighet. Bør man knytte campus til studieprogramstudent? 

 
Konklusjon: Fusjonsinstitusjonene bør diskutere saken. CERES innkaller til et møte 
før sommeren, og lager et grunnlagsnotat til dette møtet. 
 

 
6.  Diskusjonsforum  

 
Oppfølgingssak fra januar-møtet. CERES har sett litt på ulike alternativer og et notat 
med kommentarer var sendt ut. 
 
Planleggingsgruppen diskuterte de ulike alternativene. Konklusjonen ble at Agora testes 
en stund fremover. I tillegg sjekkes mulighetene i Vortex. 
 

 
7.  F.nr på engelske vitnemål  

 
Oppfølgingssak fra januar-møtet. F.nr vises ikke på vitnemål som utstedes på engelsk. 
 
CERES foreslår at norske f.nr kommer ut på vitnemål, uavhengig av språk. Ledeteksten 
bør endres til «National identification». 
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8.  FS-Kontaktforum 15.-16.11.2017  

 
Forumet avholdes på Holmen Fjordhotell i Asker. 
 
Stikkord til aktuelle tema ble satt opp.  
CERES sender ut mail til kontaktlisten og ber om forslag til tema. CERES jobber 
videre med forslag til program, som settes opp som sak til juni-møtet. 
 
 

9.  Rapporter på engelsk  

 
Henvendelse fra HSN.  
 
HSN ønsket å ta opp diskusjon om behov for rapporter/skjemaer på engelsk. 
- Hvilke rapporter/skjemaer bør være på tilgjengelig på engelsk 
- Alternative måter å realisere dette 
- Forholdet mellom FS-klienten og Fagpersonweb 
 
Konklusjon: Institusjonene må sende inn full oversettelse av rapporter og skjemaer som 
ønskes på engelsk. Planleggingsgruppen ser behovet, men ser også at det er vanskelig å 
få prioritert dette. UHR har en webside, som kan være til hjelp.  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/terminologi 
 
Avvente med dette. Settes opp som en oppfølgingssak. 
 
 

10.  Sensurvarsel  

 
Henvendelse fra NTNU.  
 
Sensurvarsel går alltid til en ekstern epost-adresse. KORR verifiserer ikke epost-
adressene, og man får dermed ikke synliggjort adresser som inneholder feil. 
 
Epost-adresser vises i Studentweb. Kan løsningen være å endre infoteksten der? 
 
Forslag til løsning til utsending av epost: 
1. Sende til KORR – adresse ELLER (dersom feltet er blankt) 
2. Sende til intern adresse ELLER (dersom feltet er blankt) 
3. Sende til ekstern adresse 
 
Ble det tatt noen avgjørelse på denne? 
 
 

11.  Digitalisering av skjema i FS  

 
Henvendelse fra UiS, med forslag til skjema som kan digitaliseres.  
 
Saken tas sammen med henvendelsen fra UiA, som ble tatt opp på møte i 
Planleggingsgruppen i januar. 
 
Det ble bestemt at forslaget diskuteres på møte i ekspertgruppen for Studentweb 20.4., 
deretter diskuteres den på nytt i Planleggingsgruppen i juni. 
 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/terminologi
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12.  Overskrifter i vitnemålsmaler  

 
Henvendelse fra HVL. 
 
Ønsker at overskriftene skal følge malen fra UHR og at de lages automatisk i FS, 
alternativt at hjelpetekstene i aktuelle felt i Studieprogram samlebilde blir identiske med 
overskriftene i UHR-malen.  
 
Planleggingsgruppen går ikke inn for forslaget. HVL gis en tilbakemelding med 
følgende svar (UiOs forslag): 
«Vi ser på UHRs anbefalinger som redaksjonelle føringer som institusjonene selv må 
passe på når de legger vitnemålstekster inn i FS. FS-ledetekstene er ment som 
veiledning til saksbehandlere som skal finne riktig felt, ikke som sluttproduktet som 
skal ut på vitnemålet.  
Vi tenker at det lett vil finnes unntak eller situasjoner hvor UHRs anbefalinger ikke 
kan brukes så direkte som slik vi forstår HVLs ønske.» 
 
Ønsket om hjelpetekster settes på ønskelisten dersom dette teknisk sett er enkelt å 
gjennomføre. 
 
 

13.  Sperrede emner  

 
Henvendelse fra UiO.  
 
I forbindelse med klage på resultat, har UiO tidligere sendt inn en sak der det settes 
spørsmål ved om et resultat bør utelates som valgbart/bestått i emneoversikten i bildet 
Søknad – resultatgrunnlag i Opptaksmodulen. Vurderingen fra juristen ved CERES 
gjelder generelt for sperrede emner.  
 
Institusjonene har ikke rettslig grunnlag for å sperre sensuren/resultatet, hvis 
studenten påklager det. Inntil sensuren, som er et enkeltvedtak, blir omgjort under 
klagebehandlingen, er det et gyldig resultat, og man kan ikke nekte å saksbehandle 
med grunnlag i resultatet.  
 
Når sensuren faller, og dette enkeltvedtaket ikke er beheftet med noen 
mangler/ugyldighet e.l., så gjelder det inntil det evt. blir omgjort ved en 
klagebehandling.  
 
Når det kommer en klage, bør det egentlig ikke brukes en sperrefunksjon, men heller 
en "merknadsfunksjon".  
Hvis sensuren er påklaget, er det ok å markere dette i FS, men å sperre karakteren, er 
det ikke grunnlag for.  
 
CERES påpeker at det er opp til institusjonene å vurdere om det foreligger tilstrekkelig 
grunnlag/hjemmel for å sperre karakteren eller ikke. 
 
UiO ønsker at Planleggingsgruppen diskuterer hvilke konsekvenser et sperret resultat 
bør medføre.  
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14.  Eventuelt  

 
a. CERES – Personregister 

Se sak 3 f Vask mot Folkeregisteret. 
 

b. UiA – E-post til spam 
Se sak 3 c Status drift. 
 
c. UiB – Begrunnelse og klage i Studentweb 

I versjon 3.3.9 av Studentweb gis institusjonene en mulighet til å aktivere en modul, 
slik at studentene kan be om begrunnelse og eventuelt klage på eksamensresultat. 
UiB har sendt inn en mail der de stiller spørsmål ved en del punkter til løsningen. 

UiB har også sendt et svar til en høringssak fra CERES vedrørende klagerett og 
endring av resultat i protokoll.  

Saken er i arbeid ved CERES. 

d. CERES – Studentbevisapp på nynorsk 

Språkrådet har sendt et brev til CERES, der de påpeker at app’en kun er tilgjengelig 
på bokmål og engelsk.  

CERES har svart på henvendelsen. App’en vil være tilgjengelig også på nynorsk i 
løpet av våren. For øvrig er språket i app’en styrt av innstillingene til den enkelte 
mobiltelefon.  

Pr. i dag støtter ikke Android 6 eller eldre nynorsk, det samme gjelder Dataporten og 
Windows. 

Uninett kommer til å lage en nynorsk versjon av Dataporten. 

 

 
Neste møte:  13.-14. juni 2017, starter kl 10 første dagen, slutter kl 15 andre 

dagen 
  

Sted: VID, Sandnes 
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 19.04.2017) 

 
Saker som skal følges opp (fra februar 2015-møtet) 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

2/15 Sak 3b Testpersoner i demobasen: Be om 
studentnr som kan benyttes som 
testperson 

CERES 
v/Geir  

Mangler 
testpersoner fra 7 
institusjoner.  
FSAT lager et 
script 
 
Utviklingen av 
scriptet har vært 
vanskeligere enn 
først antatt. 
Avventer 
 
November 2016: 
Arbeidet er 
påbegynt. Alle 
Emrex-
testpersoner er 
nå inne. 
 
Mars 2017: 
Levert i v8.0. 
Testkjøring må 
foretas. 

 
 

Saker som skal følges opp (fra april 2015-møtet) 

 
Nr Sak Ansvarlig Merknad 

20/15 Sak 9 Webservice og nedetid: Kontakte 
USIT-drift for å teste bruk av Dataguard. 
Diskutere med USIT-drift om lesetilgang 
for Web Services under oppgradering. 

UiO og 
CERES 

Juni2016: FSAT 
har hatt møte 
med USIT. 
Jobber videre 
med saken. 
 
Januar 2017: DB-
drift har nå flere 
ansatte. 
Fusjonene er 
snart ferdig. Får 
dermed bedre tid 
til dette. 
 
Mars 2017: 
Møte holdes i 
løpet av våren. 
Møte 9.6. 
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Saker som skal følges opp (fra juni 2016-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

15/16 Sak 6c Innkomne ønsker: Utveksling av 
person- og studentdata 
Starte diskusjon om utveksling av data 
mellom institusjonene og innsyn i 
hverandres data 

Alle September 2016: 
Diskusjonssak 

17/16 Sak 6j Innkomne ønsker: Få et «varsel» 
ved overføring til Student samlebilde når 
søker har fått registrert utsettelse av 
studieplass. 
 
Spesifisere hvordan et slikt varsel skal 
fungere. 

HiOA  

18/16 Sak 11e Eventuelt: Oppmøteregistrering. 
Få innspill fra UiO om kravene for 
arbeidskrav. 

UiT v/Espen 
Og CERES 

UiT kontakter 
UiO. 
 
September 2016: 
Espen følger opp 
saken. 
 
November 2016: 
Sendt inn notat 
til dagens møte. 
Jobber videre 
med å spesifisere 
hvilke krav som 
skal gjelde til 
oppmøte-
registrering 
 
Januar 2017: 8-9 
institusjoner 
bruker i dag 
oppmøteregisteri
ng. UiT lager 
utkast til 
brev/mail der 
man ber om 
innspill på regler. 
CERES sender 
ut saken. 
 
Mars 2017:  
CERES har 
sendt ut en 
høringssak om 
dette. Tas på 
juni-møte. 
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Saker som skal følges opp (fra september 2016-møtet) 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

19/16  Sak 3c Orienteringssaker -Emrex: 
Holde et webinar med tema «Hvordan 
komme i gang» 

CERES Januar 2017:  
CERES vil tilby 
webinar om dette 
i løpet av våren. 

21/16 Sak 7 Utveksling av person- og 
studentdata: Utrede mulighet for felles 
personregister (juridiske vurderinger) 

CERES  

 
 

Saker som skal følges opp (fra januar 2017-møtet) 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

1/17 Sak 3g Automatisk sensurvarsel og 
kobling mot KORR:  
Følgende saker skal følges opp: 
- Sletting av adresser 
- Dublikater av adresser 
- Påmeldte personer uten data 

 Mars 2017: 
Punktet 
Påmeldte 
personer uten 
data er fikset. 
Forslag til 
løsning: 
1. Sende til 

KORR-adr 
ELLER 
(dersom feltet 
er blankt) 

2. Sende til 
intern adr 
ELLER 
(dersom feltet 
er blankt) 

3. Sende til 
ekstern adr 

3/17 Sak 7b Innkomne ønsker HSN: Feltet 
brukernavn, utrede brukernavntabell-
løsningen 

CERES  

4/17 Sak 7h Innkomne ønsker HVL: UiO 
sender inn forslaget vedr. informasjon om 
karakterfordeling 

UiO v/Lena Mars 2017: UiO 
sender inn 
notat 

5/17 Sak 7l Innkomne ønsker UiA: Sende inn 
ønske om rettigheter for merknadsfelt i 
Opptakstudieprogram. 

UiA v/Dag 
Olav 
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6/17 Sak 7m Innkomne ønsker UiT: Nye 
varianter av FS_EKS1 og FS_EKS2. 
Sende inn beskrivelse. 

UiT v/Espen 
UiA v/Dag 
Olav 

Mars 2017: 
Behov for flere 
felles roller. 
Institusjonene 
må lage lokale 
roller. Rollene 
må kodes på en 
tydelig måte. 
UiT og UiA 
lager forslag.  

7/17 Sak 15c Eventuelt, UiS: Sette opp saken 
om studentbevis til neste møte 

UiS og 
CERES 

Til møtet i juni 

 
 

Saker som skal følges opp (fra mars 2017-møtet) 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

9/17 Sak 5f Innkomne ønsker UiS: Rapport 
FS120.003 Brev med resultat av opptak. 

UiS UiS kontakter 
UiT og UiO for 
å diskutere 
løsning. 
Utplukk må 
beskrives. Tas 
på nytt på juni-
møtet. 

10/17 Sak 5j Innkomne ønsker HiOA: Endring 
av rollen FS_EKS2.  

UiO Lena sender 
inn 
beskrivelsen på 
deres lokale 
rolle. 
Roller settes 
opp som sak til 
juni-møtet.  

11/17 Sak 5l Innkomne ønsker HSN: Campus i 
Vurderingsmodulen.  
Fusjonsinstitusjonene bør diskutere dette. 

CERES Innkalle til et 
møte før 
sommeren. 
Satt opp som 
egen sak til 
juni-møtet 

12/17 Sak 8 FS-Kontaktforum høsten 2017: 
Sende mail til kontaktlisten og be om 
forslag til tema.  

CERES Diskutere 
program på 
juni-møtet 

13/17 Sak 9 Rapporter på engelsk: Rapporter og 
skjemaer ønskes oversatt til engelsk. 
Institusjonene må sende inn full 
oversettelse. 

Alle Avvente med 
dette. 

14/17 Sak 11 Digitalisering av skjema i FS: 
Diskutere på møte i Studentweb-gruppa, 
deretter i Planleggingsgruppen. 

CERES Tas i SW-
gruppa, deretter 
på juni-møtet i 
Planleggings-
gruppen. 

 



<sideskift> 
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 Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 30.03.2017 
  

Til: 
 
Gunhild Raunsgard, HVL 
Steinar Melsæter, HiMolde 
Kristine Kvamme, HIOA 
Øyvind Hauge, NTNU 
Linda Greftegreff Bø, UiA 
Torunn Valen, UIB 
Johanne Randøl Smestad, UIO 
Karin Beate Brennholm, UiT 
Marte Holhjem, CERES 
Knut Løvold, CERES 

 
 

 
 

 
 

 

Referent:  

 
Marte Holhjem, CERES   

    

 

Tid: Torsdag 30. mars 2017, kl 09:00 – 15:00 

Møtested: Møterom Ganymede, CERES, Fridtjof Nansens vei 19, Oslo 
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 Dagsorden 

 
1. Godkjenning av referat fra møte 15.02.2017 

Kommentar fra HiMolde: Det er noen spørsmål i referatet som det kunne vært fint å få avklart, 
særlig fra møtet CERES skulle ha med UniWise.  
 
Referatet ble godkjent.  
 

2. Oppsummering av erfaringssamlingen i regi av UNINETT 29.03.2017 
-Nyttig å høre hvordan andre jobber med digital vurdering.  
-Utrolig viktig at ekspertgruppen får mulighet til å informere institusjonene hva vi jobber med.  
-Positivt med hjemmelekse slik at folk forbereder seg. 
-Det kunne godt vært pekt ut en facilitator og sekretær slik at gruppen blir holdt i gang og at det 
blir et referat.  
 
Forslag fra CERES: Når ekspertgruppen har konkludert med noe holder vi et webinar hvor 
denne informasjonen blir formidlet ut. Slike webinar må annonseres godt. Forslaget ble godt 
mottatt.  
 

3. DIGVURD-12 og -13 Gjennomgang fra gruppen som jobber med 
Begrunnelse og klage 

Håndtering av gruppemedlemskap burde fortsatt håndteres i eksamenssystemet. Denne 
informasjonen burde sendes til FS slik at håndtering av begrunnelse kan gå som tenkt.  
 
Sensoroppnevning og kommisjonsoppnevning må skje i FS. Kommisjonsfordeling kan foregå 
både i FS og i eksamenssystem. 
 
UiO: I tilfeller hvor det er bestemt at alle kandidater skal få begrunnelse; behov for ny 
funksjonalitet i FS slik at alle begrunnelsene hentes til FS fra eksamenssystemet så snart sensuren 
foreligger. 
 
Hvilken sensor skal få forespørselen om begrunnelse: ønske om ny funksjonalitet i FS som gjør 
at man kan styre hvem av sensorene som skal få e-post (eks: intern, ekstern, alle, sette inn e-post i 
fritekstfelt m.m.). Hvis man ikke legger inn noe sendes a-epost til alle i kommisjonen. Hvor skal 
denne funksjonaliteten legges inn? På vurderingsenheten, vurderingskombinasjonen og/eller 
kommisjon). Hvordan håndtere at flere sensorer får forespørsel om begrunnelse og samtidig 
forhindre at begge begynner å skrive en begrunnelse? Hvordan sikre at kun en begrunnelse 
sendes til kandidaten? 
 
Konklusjon:  
1) I første omgang sendes forespørsel om begrunnelse til alle sensorene i kommisjonen.  
2) I andre omgang er det behov for ny funksjonalitet i FS som gjør at man kan styre hvem av 
sensorene som skal få e-post. Det må da være mulig å velge mellom alle, eller kun intern.  
3) På sikt må man se på andre muligheter. 
 
Arbeid til neste gang: gruppen jobber med mulig forslag til hvordan det kan settes innstillinger 
på hvem som skal få melding når det er kommet inn forespørsel om begrunnelse 
(avvikshåndtering som inkluderer tilfeller hvor det ikke finnes kommisjoner). 
 
Det opprettes en egen DIGIVURD-sak i Jira på gruppeeksamener. Vi tar opp saken igjen på 
neste møte og definerer da hvem som skal jobbe med dette.   



FS-17-026  Side 3 

Referat fra møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 30. mars 2017 

 
Hvilken informasjon har klagesensor behov for? 
-Pensumlister, emnebeskrivelser, sensorveiledning, oppgavetekst m.m.  
E-post som sendes til klagekommisjon kan inneholde lenker til nødvendig informasjon som ikke 
allerede finnes i eksamenssystemet.  
 
Det bør være mulig å definere i eksamenssystemet om sensorveiledning skal sendes tilbake til FS 
slik at den blir tilgjengelig for studentene i Studentweb. I tillegg burde det være mulig å laste opp 
sensorveiledning (i Fagpersonweb?) for eksamener som ikke foregår i et eksamenssystem. 
 
 

4. DIGVURD-9 Gjennomgang fra gruppen som jobber med tilbakeskriving av 
sensur. 

 
Saken ble grundig drøftet. 
 
Konklusjon: 
Det opprettes et eget felt «Oppmøtestatus» som kan settes med J/N (kandidater som trekker seg 
underveis skal registreres med J møtt). På den måten unngår man problematikk knyttet til behov 
for å beholde resultatstatuser som eksempelvis L (legeerklæring) og oppmøtestatuser som 
eksempelvis «møtt». «Ikke-møtt» tas IKKE ut av resultatstatus. 
 
Eksamensvaktene registrerer alle som har møtt (J) og eventuelt avbrutt (A) underveis på 
eksamensdagen. Kandidater som ikke registreres med oppmøtestatus J eller resultatstatus A 
sendes fra eksamenssystemet med oppmøtestatus N. FS oppdaterer så kandidater som 
IKKE allerede har en resultatstatus med og har oppmøtestatus N, men resultatstatus I. 
 
Etter eksamen sendes oppmøtestatusen J og resultatstatusene A til FS. I tilfeller hvor en 
kandidat har resultatstatus L og oppmøtestatus J sendes en e-post til x.  
 
Varsel skal vises i FS og eksamenssystemet (for den som initierer overføring til FS) hvis: 
kandidaten har resultatstatus G og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus I og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus L og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus M og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus T og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus U og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus X og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus Ø og oppmøtestatus J 
kandidaten har resultatstatus Å og oppmøtestatus J 
 
Håndteringen av disse/opprydningen skal gjøres i FS. 
 
Dette må være på plass slik at kommisjonsfordelingen blir riktig. 
 
Arbeid til neste gang: 
CERES oppretter utviklingssak på å sette inn nytt felt; oppmøtestatus jf spesifiseringene over, og 
starter arbeidet så snart det lar seg gjøre. 
 
 

5. DIGVURD-10, DIGVURD-14 og DIGVURD-16. Gjennomgang fra gruppen 
som jobber med arkivering 

Utsending av vedtak etter klage. 
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1) Resultatet i Studentweb og varsel på e-post (ev. sms, men det koster mer) om at vedtaket 
finnes i Studentweb. 

2) Brevutsendelse til personer som enten ikke finnes i kontakt og reservasjonsregisteret 
(personer uten norsk f.nr/D-nummer) eller har reservert seg mot digitale brev fra det 
offentlige. Brev bør automatisk genereres i FS når vedtaket er registrert i FS.  

 
DIGVURD-10, DIGVURD-14 ble ikke gjennomgått. 
 

6. To saker fra UiB 
- en ny linje inn i FS for å sikre nok informasjon i eksamenslokalet uten 
oversendelsesarket  
- hviletid ved eksamen  

Det ble ikke tid til å gå igjennom dette. 
 

7. Neste møte 
De planlagte møtene 19. april og 10. mai slås sammen til et møte tidlig i mai: torsdag 11. mai i 
Trondheim kl. 09.30 – 16.00. Øyvind ordner lokaler.  
 

8. Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 
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 Dagsorden 

 
1. Godkjenning av referat fra møte 30.03.2017 

 
Referatet ble godkjent.  
 

2. Referat fra arkivgruppa, 29.4.2017  
 
Arkivintegrasjonen med P360 prioriterer å få på plass overføringer av klagesaker. Denne ligner 
mye på overføringer av godkjenningssaker.  
 
Gruppa er også enige om å få på plass overføringer av vurderingsresultater til arkiv. Det er gjort 
en henvendelse til riksarkivet i forhold til hva som må være på plass for en overføring av 
vurderingsresultater dit. 
 

3. DIGVURD-12 og -13 Gjennomgang fra gruppen som jobber med 
Begrunnelse og klage 

 
Innstilinger på hvem av sensorene som skal få melding 
Konklusjon:  

1. 3 alternativ, Intern, ekstern, annet (e-post person eller liste), med mulighet for å velge 
flere alternativ. 

2. Modulegenskap, vurderingskombinasjon, vurderingsenhet 
3. Ved behov, f.eks. sykdom, så legges nytt medlem direkte i eksamenssystemet, for å gi 

begrunnelse.  
 

Når bør forespørsel om begrunnelse sendes til sensor. 
1. Det sendes en mail til sensor om at det er kommet et ønske om begrunnelse. Dersom 

sensor behandler forespørslene, kommer det ikke ny mail, før det er kommet ny 
forespørsel om begrunnelse. Det sendes ikke ny mail før det ligger nye ubehandlede 
saker. E-post sendes en gang for dag. 

2. Hva skal sendes til sensor om begrunnelse? Det skal komme med lenke til oversiktsside i 
eksamenssystemet over alle begrunnelsessaker på emnet. 

3. Oppfølgingsmail 1, ved fristen for å be om begrunnelse går ut. Innhold om hvor mange 
ubehandlede som ligger der. 

4. Oppfølgingsmail 2, sendes etter frist for å gi begrunnelse, utløp. Regnes 2 uker etter frist 
for å be om begrunnelse. Fortsatt ubehandlede. 

5. Tilfellet med at alle skal ha begrunnelse ble ikke så mye diskutert.. Her bør gruppa 
komme med et forslag.  

 
Hvilken informasjon har klagesensor behov for? 

1. Kontrakt/Lønnsskjema må løses i lønns- og personalsystem. Inntil videre kan man sende 
lenke til kontrakt/timeliste. 

2. Når klagesak er registret i FS, skal klagesaken knyttes til ny kommisjon og sensorer. 
3. En mail sendes til klagekommisjon for hver klagesak. 
4. Mulighet for å legge inn lenke til emneside, som inneholder emnebeskrivelse. 
5. Lenke til samleside for klagesaker. 

 
4. DIGVURD-9 Gjennomgang fra gruppen som jobber med tilbakeskriving av 

sensur. 
 



FS-17-031  Side 3 

Referat fra møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 10. mai 2017 

1. Det er et felt i dag i eksamenssystemene for å registrere oppmøte. Oppmøteregistrering 
gjøres i dag via lister, og funksjonen er ikke i bruk. Det er ønskelig å ta dette i bruk, og å 
overføre informasjon om oppmøte til feltet Oppmøte i Eksamensavvikling. Dette krever 
at alle det skal registreres oppmøte for, er registrert på rom i FS. Det må senere komme 
en løsning for håndtering av muntlig eksamen, dersom disse ikke skal plassers på rom. 

2. Kombinasjonen A (avbrudd) og Oppmøte J, er OK. 
3. Det er ønskelig å ha en dobbelt sikkerhet ved både å registrere oppmøte og 

innlevering/avbrudd. 
4.  Etter fullført eksamen skal det gjøres en overføring til FS, slik at møttstatus og resultatstatus 

blir oppdatert, og det er bare studenter som har møtt som skal bli synlig for sensor. Ikke møtt 
eller studenter med en resultatstatus, skal ikke sensureres. 

 
 

5. DIGVURD-10, DIGVURD-14 og DIGVURD-16. Gjennomgang fra gruppen 
som jobber med arkivering 

 
Følgende mail er sendt til riksarkivet: 
” Jeg jobber i Ceres (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier) som utvikler FS (Felles 

studentsystem) for universiteter og høgskoler. Vi har nedsatt en ekspertgruppe som skal se på digitalisering av 
vurderingsprosessene (eksamen). Et av punktene er å se på arkivering sensurprotokoller. 
 
I brev 3.10.2007, ref 2007/9563, og oppfølgingsbrev til dette fra 15.10.2007 er det redegjort for hva som skal overleveres 
til Riksarkivet.  
"Eksamensprotokoller skal fortrinnsvis avleveres til Arkivverket i form av uttrekk fra FS/MSTAS, forutsatt at uttrekket fyller 
bestemmelsene i forskrift av 1.12.1999 nr.1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser (Riksarkivarens 
forskrift, kap. VIII. Uttrekket må minimum inneholde en sammenstilling av personnummer eller navn, fag eller studieretning 
og enkeltkarakter. For perioden før innføring av MSTAS avleveres papirprotokollene. Dersom dert av tekniske årsaker 
ikke er mulig å avlevere uttrekk fra MSTAS/FS, skal papirprotokollene avleveres. 
 
Signerte sensurlister på papir, son er underlag for informasjonen i MSTAS/FS, skal ikke avleveres til Arkivverket. Det er 
opp til den enkelte høgskole å avgjøre hvor lenge det av administrative eller juridiske hensyn er nødvendig å oppbevare 
dette materialet. Det er imidlertid ønskelig at de statlige høgskolene tilstreber størst mulig ensartet praksis på dette 
området." 
 
Det er muligens slik at institusjonene har løst dette litt ulikt, i forhold til hva som er sendt inn til riksarkivet. Noen har sendt 
inn sensurprotokoll, mens andre har sendt inn en resultatliste.  
 
Institusjonene er nå i ferd med å innføre digitale systemer for eksamen/vurdering og sensurering. Bruk av lister blir derfor 
overflødig, siden sensur overføres til FS via en Webservice-tjeneste, og det er derfor behov for å se på andre måter å 
overføre sensur til riksarkivet. 
 
Vi tenker at det kan være nyttig å se på følgende forhold. 
1. I brevet fra Riksarkivet benyttes begreper som ikke passer helt inn i hvordan dette registreres i studentsystemet. Dette 
gjelder fag eller studieretning, som ikke får noen karakter i FS. Det som sensureres er emner, og dette kan gjøres på ulike 
måter. Enkleste tilfelle er et emne som består av f.eks. kun en skriftlig vurdering, som da får sin sensur. Mer komplekse 
strukturer kan være at karakteren på et emne settes som et veid snitt av flere deler, f.eks. en skriftlig som teller 60% og en 
muntlig som teller 40%. Det finnes også andre og mer komplekse strukturer med deler som er tellende i karakter og andre 
deler som er obligatoriske aktiviteter som ikke inngår i karakteren, eller rene mappevurderinger. Det må derfor diskuteres 
om det kun er sensur på hele emnet, eller om også alle deler skal sendes til riksarkivet. 
2. Hvilken informasjon skal oversendes? Vi foreslår at det som oversendes er personnummer, navn, institusjonsnummer, 
emnekode, versjonskode, vurderingskombinasjonskode, vurderingstid, termin, karakter, resultatstatus. 
Personnummer og navn, identifiserer hvem som har blitt sensurert. Det vil være både ekte norske nummer og fiktive 
nummer i basen. De fiktive skyldes at utenlandske personer blir tildelt et nummer. De fiktive numrene kan senere bli 
endret til norske nummer, men ikke alltid.  
Institusjonsnummer, emnekode, versjonskode, vurderingskombinasjonskode, identifiserer hvilken vurdering/eksamen som 
er sensurert. 
Vurderingstid, termin, identifiserer når vurderingen er gjort 
Karakter identifiser resultatet i form av en bokstavkarakter eller en bestått. 
Resultatstatus identifiserer om resultatet er bestått eller stryk, evt. legeerklæring, trekk e.l. 
3. Hvor ofte og hvordan overføre resultatene. Det foreslås at det overføres resultater fra FS til riksarkivet, med jevne 
mellomrom i form av endringsfiler. Dvs. at alle endringer i protokollen overføres, eksempelvis en gang pr. måned i form av 
en fil som legges på et angitt filområde eller en annen overføringsmetode. 
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Dersom det er behov for et møte for å se nærmere på dette, så er det bare å gi melding. 
 
Mvh 
Knut Løvold 
Ceres” 
 

Og følgende til riksrevisjonen: 
” Jeg jobber i Ceres (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier) som utvikler FS 

(Felles studentsystem) for universiteter og høgskoler. Vi har nedsatt en ekspertgruppe som skal se på 
digitalisering av vurderingsprosessene (eksamen). Et av punktene vi ser på er overgang til sensurering via digitale 
sensursystemer, hvor det ikke lenger vil foreligge signerte sensurprotokoller, men sensurer foregår ved at sensor 
logger på et sensursystem, foretar sensureringen, gjerne sammen med andre sensorer, og at resultatet overføres 
tilbake til vurderingsprotokoll i FS. 
 
Har Riksrevisjonen noen mening i forhold til hva som er nødvendig å ta vare på i forhold til dette, siden det ikke 
lenger vil foreligge en signert protokol? Er det behov for å tilbakeføre hvilken eller hvilke sensorer som har foretatt 
sensur på en student, for å ivareta kontrollhensyn fra riksrevisjonen, eller vil evt. honorarskjema/timelister ivareta 
dette behovet. Vi forutsetter at sensursystemene har en sikker innloggingsløsning i form av ID-porten eller Feide. 
 
Dersom det er behov for å møtes for å avklare dette nærmere, så er vi berett til det. 
 
 
Mvh 
Knut Løvold 

Ceres” 

 
Avventer svar fra riksarkiv og riksrevisjon før vi kan komme noe videre med denne saken.. 
 

6. Fra UIO. I forbindelse med tilbakeskriving av sensur så kunne vi kanskje 
snakket litt om karakterregler. Det er jo veldig mange av dem, men ikke så 
mange som er i bruk. Kan noen deaktiveres? På UiO bruker vi kun tre stk, 5, 
30 og 38. Er det mange andre som er i bruk der ute? 

 

Mulig å deaktivere på institusjonsnivå. UiO sjekker at ikke inaktivering blir overskrevet ved 
nedlasting av felleskoder. 
 

7. Fra UIO. Vi har laget et forslag til et API for å hente ut rettigheter på 
stedkode fra FS. Det er da snakk om å bruke personroller i FS for å gi 
tilganger i digitale systemer via FSWS. 

 
Bruke Rollestruktur i FS for å håndtere tilganger i eksamenssystemet. Det lages en Jirasak for 
dette, hvor UIO legger inn dokumenter om dette APIet, og så tas det opp igjen på neste møte. 
 

8. Neste møte 
 
15.6.2017 kl.10-16, Ceres. 
 

9. Eventuelt 
 
Gruppeeksamen. 
Må starte med å skaffe oversikt over hva som gjøres med håndtering av grupper. Skal 
gruppehåndetering kun håndteres i eksamenssystemet.  
 
Oppgaver til neste møte. 
Johanne: Presenterer arbeidet med API for å hente ut rettigheter på stedkode fra FS. 
 
Karen: Presenterer håndtering av gruppeeksamen i WISEflow 
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Linda: Presenterer håndtering av gruppeeksamen i Inspera 
 
Alle institusjonene ser på håndtering av gruppeeksamen ved egen institusjon. Tenk gjennom hva 
som må på plass i FS for en smidig digital håndtering av gruppeeksamen. Skal gruppetilknytning  
bare håndteres i eksamenssystemet, eller må det noe på plass i FS også? Må også ses i forhold til 
senere begrunnelses og klagebehandling. 
 
Knut: Kontakt ledelse ved Ceres og Uninett i forhold til behandling av endringsønsker til 
eksamenssystemleverandørene. Hvem betaler for dette, og hvordan prioritere mellom ønsker fra 
den Digitale ekspertgruppen og Uninett-gruppen 
 
Knut: Snakke med utviklerne i forhold til de endringsønsker som er kommet fra gruppen og få 
en tidsplan for endringene. Det gjelder i denne omgang: 
A: Håndtering av varsling i forbindelse med begrunnelsessaker. 
B: Tilbakeskriving av møttstatus og melding dersom det er registrert en resultatstatus og det 
kommer en møtt. 
C: Overføring av klagesaker til P360. 
 
Alle institusjonene: Forbereder til neste møte løsning for oppgaveinnlevering til Bibliotekene. 
 

 
 

 



<sideskift> 
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Dato: 20.04.2017 

Sist endret: 26.04.2017 
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 Dagsorden 
 

1. Godkjenning av referat fra 18.10. 2016 

2. Håndtering av praksisemner i Studentweb 

3. Inndragning av studierett og tilgang til emner 

4. ID-porten og taushetserklæring i Studentweb 

5. Studentbilder i Studentweb 

6. Mulige løsninger for betaling av semesteravgift via SW 

7. RUST og oppmelding til undervisning 

8.  Ønskelisten: 
 

 
Saksnr Modul Beskrivelse 

STWJS-1999 Aktive emner Bedre fremvisning av vektingsreduksjon 

STWJS-1927 Utdanningsplan Tekst ved endring av veivalg 

STWJS-1926 Betaling Egengenerering av faktura 

STWJS-1922 Betaling Summen under «Utestående beløp»… 

STWJS-1919 Studier/Forside Vise frem begrenset studierettstatus fra 
Student samlebilde 

 
 

9. Eventuelt 
 

 
 
 

1 Godkjenning av referat fra 18.10.2016 

 
 Referatet ble godkjent. 
 
 CERES skal følge opp sak 6 fra referatet. 
 
 
 
2 Håndtering av praksisemner i Studentweb 

 
Emner av type PRAKSIS håndteres litt annerledes enn andre emner i Studentweb, med noe 
strengere parametere for oppmelding til og trekk fra undervisning.  
 
Gruppen synes at det i utgangspunktet fungerer greit som det er nå; kommer lite henvendelser 
om dette. Hvis noe skal endres, må det komme konkrete ønsker om det. 
 
Det gjøres ingenting med dette nå. Vi avventer ny undervisningsmodul, som kan tvinge frem 
noen endringer for praksisemner.  
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3 Inndragning av studierett og tilgang til emner 

 
Student som får avsluttet studierett etter 15. januar, får meldt seg til und/vurd resten av vår-
terminen. Tilsvarende for høst-termin etter 15. august. Denne «snille» kontrollen på studierett 
har lang historie i SW. 
 
UiO påpeker at den slår ut når det ikke er frister på undervisnings- eller vurderingsenhetene 
(men hvis fristen er 1. mars og studierett går ut 1. februar, så får student meldt seg til fristen går 
ut). 
 
Gruppen ønsker likevel en strengere kontroll her. Ikke-aktiv studentstatus skal medføre at 
studenten IKKE får meldt seg etter den sluttdatoen som gjelder for den ikke-aktive 
studentstatusen.  
 
 

4 ID-porten og taushetserklæring i Studentweb? 

 
Taushetserklæringer håndteres ulikt fra sted til sted; ofte gjennom planinfo eller eksterne 
systemer (som nettskjema).  
 
Pålogging via ID-porten alene kan være tilstrekkelig som signatur. Eventuelle 
signeringsløsning i tillegg må utvikles.  
 
Konklusjonen er at vi avventer behov i fremtiden. De alternative løsningene fungerer inntil 
videre. 
 

 
5 Studentbilder i Studentweb 

 
Studentbevisappen har gjort denne saken aktuell. Skal studenten selv kunne laste opp bilde i 
Studentweb? Eller kunne se det bildet som er lagt inn i FS? 
 
Gruppen har flere betenkeligheter med dette, flere av dem prinsipielle.  
 
Studentbevisappen kan f.eks. bli mindre pålitelig som ID når institusjonen ikke lenger 
kontrollerer hvilket bilde som brukes. Hvis student kan laste opp eget bilde, kan dette 
misbrukes. Vi kan da heller ikke hindre at student laster opp «tullebilder». Kan bidra til å svekke 
integriteten til appen. 
 
Gruppen ønsker ikke å åpne for opplasting av bilder i SW. 
 
Fremvisning av bilde er greiere, men studentwebgruppen ønsker ikke at det skal brukes 
utviklingsressurser på dette. Studenten har andre måter for å se hvilket bilde som ligger i FS 
(f.eks. ved å sjekke appen).  
 
 

6 Mulige løsninger for betaling av semesteravgift via SW  
  
Gruppen er positiv til en betalingsløsning som gjør at studentene kan betale semesteravgift 
direkte på Studentweb, gitt at dette gjør at betalingen også kommer raskere inn på konto. Men 
det bør utredes grundig, både med tanke på løsninger, kostnader og utvikling av ny 
betalingsmodul.  
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Referat fra møte i Studentwebgruppen 20.04.2017 

CERES utreder mulige løsninger og kommer tilbake med konkrete forslag. Vi avventer 
imidlertid til arbeid med ny betalingsmodul er i gang. 
 
 

7 RUST og oppmelding til undervisning  
 
Dagens løsning i SW sperrer oppmelding til undervisning for studenter når de er utestengt fra 
eksamen, selv om de har rett til å delta på undervisning. Det er heller ikke bare å åpne generelt 
for oppmelding til undervisning i disse tilfellene, da utestengte studenter ikke nødvendigvis har 
tilgang til alle typer undervisning. 
 
Saken følges opp fra CERES, som utarbeider et notat med forskjellige forslag på hvordan dette 
kan virke på bakgrunn av utestengelsestyper og lovhjemmel. 
 

 
8 Ønskelisten 

 
 

Saksnr Modul Beskrivelse Resultat 
STWJS-1999 Aktive emner Bedre fremvisning av 

vektingsreduksjon 
Ønsket støttes. Varsel 
skal vises i emnesøk  
under Aktive emner 

STWJS-1927 Utdanningsplan Tekst ved endring av veivalg Ønsket støttes. Tekst 
etter «Oppnådde 
resultater…» slettes. 

STWJS-1926 Betaling Egengenerering av faktura (ny 
egenskap for fjerde faktura-
type) 

Ønsket støttes. 

STWJS-1922 Betaling Summen under 
«Utestående 
beløp»… 

Det aktuelle feltet har 
aldri hatt noen 
innvirkning på SW. Få 
frem i dok. Annet gjøres 
ikke. 

STWJS-1919 Studier/Forside Vise frem begrenset 
studierettstatus fra 
Student samlebilde 

Ønsket støttes. Legges 
inn som varsel under 
Meldinger. 

 
 
 

9 Eventuelt 

 
UiT: 
Få frem klarere feilmeldinger, f.eks. når studenter uten studentgrunnlag forsøker å logge 
seg på. Her kan det gjøres en del forbedringer, så lenge eksemplene er konkrete og det 
er forutsigbart hvilken melding som skal  fremvises. 
 
 
Neste møte holdes torsdag 19. oktober 2017, kl. 10 – 15 på CERES. 
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Møtetype:  Workshop FS , P360 integrasjonen  

 

Til stede:  

Lena Andersen (UiO), , Armaz Mellati (UNINETT), Leif Kristiansen (UNINETT), Ole Martin 

Nodenes (Ceres), Geir Vangen (Ceres), Gro Wisting Haugland (HSN), Gunhild Raunsgaard 

(HVL), Hilde Løwe (HIOA), Knut Erik Løvold (Ceres), Christian Thorn (Ceres)  

   

Sted:   FSAT, Majorstuen, Oslo  

 

Forfall:   Hans Jacob Berntsen (HSN), Leif Helge Daland (UIA), Lisbeth Viken (NTNU) 
            

             

Møtedato:  28.04.2017 

Referent:  Leif Kristiansen  

Dato:   16.05.2017 

 

Referat distribuert til: UNINETT, Agora, Deltakere 

 

Saksliste: 

 

 Gjennomgang av referatet sist møte 
Innledningsvis ble referatet fra sist møte gjennomgått. Ingen ytterligere merknader til 
referatet.  
 
Det ble stilt spørsmål til om referatet er publisert noe sted? Til det svarte Leif at det er 
det ikke, da det skal publiseres på en agoraside til integrasjonen, og denne siden er ikke 
laget enda. UNINETT oppretter denne siden, og publiserer alle referatene på denne siden 
til neste møte. Alle deltakerne på dette arbeidsmøtet legges til som deltakere. Øvrige 
legges til som interessenter. Leif følger opp dette.  
Når siden er opprettet var det et ønske fra gruppa om å lenke til denne fra Ceres sine 
nettsider. Ole Martin følger opp dette.  

 
 Gjennomgang av Mandatet 

Mandatet fra sist møte ble gjennomgått. Det ble gjort noen ytterligere justeringer:   
- Sist revidert dato lagt til  
- Bott lagt til under resurser.  
- Tiltredelse fra gruppa lagt til under varighet.  

 
Mandatet sendes over dokumentasjonsforvaltning prioriteringsråd for godkjenning, og 
som vedlegg til dette referatet.  

 Gjennomgang av siste del av integrasjonen. Testing.  
Innpassingssaker 
Studenten registrer ny søknad om innpassing i Studentweb.  

- FS må genere et nytt dokument som inneholder ny søknad. Det lages et nytt 
inngående dokument på sak.  

Studentweb er lagt opp slik at helt fram til at en saksbehandler her begynt å jobbe med 
saken så kan en student kunne gjøre endringer.    
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- Avklaring: Når settes status på sak til under behandling?  
 
Forholdet mellom Studentweb og FS 
- Studenten Lagrer og sender over saken i Studentweb ved å trykke «fullfør».  
«Fullfør» i studentweb fører til følgende i FS  

1. Sak innpassing opprettes. 
2. Studentens dokumentasjon til saken lastes opp. Blir vedlegg på 

sak  
3. Status ubehandlet   

- Saksbehandler i FS kan opplyse hva man får fritak for mm, og oppdaterer 
Studentweb fra FS.  

- Studenten har mulighet til å endre søknadsteksten i Studentweb etter at «fullfør» 
er valgt.  

 
Konsekvenser for integrasjonen 

- Når sak opprettes i FS trigger det en opprettelse av sak i P360.  
- Forholdet mellom status i FS og P360 må avklares. 
- Når noen «tar» saken i FS overføres dokumentene fra FS til P360, og 

saksbehandler i FS settes som Saksbehandler i P360.  
- Avklaring: Hva skjer med dokumenter som lastes opp etter at saksbehandling er 

startet? Skal de legges som vedlegg til søknad, eller skal de legges inn som nye 
innkommende dokumenter?  

- Dokumentasjon som studenten laster opp= vedlegg til søknad. 
- Dersom studenten endrer innholdet i søknadsteksten skal det trigge en 

overføring av et nytt hoveddokument. Overføres til samme sak, men som nytt 
inngående dokument.  

- Alle søknader skal være offentlige. Vedlegg inneholder karakteropplysninger og 
skal være U.off. §26.1  

- Ved avslutning av sak i FS skal det generes et brev basert på vedtaket i FS. Dette 
overføres til P360 som utgående brev. Dette journalføres direkte. Trigger 
avslutting av sak forutsatt at:  

o Arkivkode er påført 
o Alle dokumenter har status J 
o Med mer  -må avklares/ lages komplett liste.  

 
Mangler ved integrasjonen: 

- Integrasjonen mot arkiv er pr i dag enveis. Det er ingen funksjon for at 
arkivkjernen kan oppdatere FS med for eksempel tilbake skriving. 

- Hvilken funksjon trenger arkivsiden fra FS – må avklares ytterligere på neste 
møte.  

 
Richard Presenterte en stegvis behandling innpassing med start i Studentweb. 
Presentasjonen ligger vedlagt referatet.  

 
 Utviklingspunkter  

I forbindelse med testingen ble det avdekket følgende utviklingspunkter til neste gang.  
 

- Når saken lages:  
1. Feltet "Søknad" må føres over - ikke på plass per i dag.  
2. Titler må overføres. Titler må være forståelige. Richard/Ceres har forslag 

på dette til neste gang.  
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Alt som finnes i FS kan overføres til Studentweb.  

 Vedtaksbrev. Kan sende til digital postkasse fra både FS/Studentweb og P360. 
Integrasjon fra studentweb mot digital postkasse og folkeregister. Integrasjonen 
legger opp til at mest mulig saksbehandling skjer i FS.  

 I søknadstekstfeltet på studentweb er det i dag en begrensing på 1000 tegn. Bør 
økes til 4 000      

 Det er ikke behov for skjerming av teksten som studenter skriver i studentweb.  

 Vedlegg inneholder karakteropplysninger og må kunne skjermes.  

 Avsender er koblet til saken som sakspart, ikke kontakt når saken er overført til 
P360. Han må være avsender på hoveddokument inn og vedlegg.  

 I FS blir vedlegg sendt i ettertid blir laget på sak.  
 
Til neste gang lager Ceres et komplett løp med skjermbilder trinn for trinn, slik at vi kan 
evaluere hele prosessen så langt.  Dette sende ut på e-post i forkant, slik at man kan 
kommentere dette, og danne grunnlaget for en diskusjon. I neste møtet vil dette danne 
grunnlaget for en sluttdiskusjon og statusgjennomgang.   

 
 Neste del av integrasjonen  

 Eksamensprotokoll? 
a. Vedtak fra Riksarkivet - Knut avklarer dette med Riksarkivet.  

i. Ikke krav til signatur og dato i vedtaket fra Riksarkivet fra 2007 
  

 Klage på karakter 
Det ble diskutert hvordan en klage skjer i dag. Følgende momententer ble nevnt:  

I. Klagesaksbehandling er i dag ikke standardisert. Mye er likt. Stort sett 
lik flyt, og noe likt innhold.  

II. Student får sensur publisert i Søknadsweb. Knapp om klage i 
søknadsweb, som fører til direkte registering FS.  

III. Kun hoveddokument, ingen vedlegg. Sensurklager har ikke vedlegg, 
med mindre det er klage på formelle feil.  

IV. Oppnevning av kommisjon og oversendelse av klagesak til nye sensorer 
må dokumenteres i P360.  

V. Vedtak ut - henvises til Stud.web. Standardtekst for alle - ønskelig for 
saksbehandlere. Likt den flyten som skjer i innpassing. Mulighet å 
bestemme seg for om det skal flettes inn karakter.  

VI. Armaz, Richard og Christian og Knut kan sette opp en skisse til en integrasjon til 
neste gang.  
   

  
 

 Neste møte/Eventuelt  
Neste møte Torsdag 22. juni.  
 
Leif sjekker om Ole står på e-postlista.  
Ønskelig at gruppa forsterkes med en saksbehandler.  
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RT 219365 

 
[Endring i rutine FS651.002] 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Nord universitet 

Dato 4 april 2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet FS 651.002 Beregning av… utdanningsplanbasert 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

#214810 

Begrunnelse Hindre feilaktige kvalifikasjonsberegninger. Vi foreslår 
denne endringen da vi ønsker et bedre studiesystem for 
sektoren, som aktivt hindrer feilaktige 
kvalifikasjonsberegninger i sine automatiske beregninger 

 

 

Til ekspergruppen/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Rutinen 651.002 kontrollerer ikke at studenten faktisk har 
bestått studiepoengene som rutinen beregner når den 
beregner kvalifiserte kandidater.  
 
Ved feilaktig registrerte ekvivalenser i databasen, hvor to 
emner i en plan er registrert som ekvivalente, vil en student 
kun trenge å ta et av emnene for å få oppnådd kvalifikasjon 
i rutinen. Rutinen gir grønt merke og kjører studenten som 
beregnet, selv om studenten i vurderingsprotokollen ikke 
har oppnådd antall studiepoeng. 
 
Nå skal selvsagt ingen databaser ha feilaktig registrerte 
opplysninger, men hvis det mot formodning skjer, noe som 
er potensielt mulig, bør rutinen likevel hindre at studenter 
som ikke oppfyller vilkårene blir beregnet som kvalifisert. 
 
Videre kan en sterkt argumentere for at institusjonen må ha 
gode rutiner som påser at innhold i studentens 
utdanningsplan er riktig. 
 
I en organisasjon hvor oppgaver sentraliseres, som i vårt 
tilfelle vitnemålsproduksjon, er saksbehandler avhengig av 
å kunne stole på rutinen, en teknisk kvalitetssikring i alle 
fall på antatt studiepoeng 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Tette igjen en potensiell feilkilde og hindre feilaktige 
kvalifikasjonsberegninger. 

Løsningsforslag Rutinen må kontrollere opp mot studentens protokoll. 
Rutinen må se om hvorvidt det finnes faktiske 
resultater tilknyttet kvalifikasjonen, «dobbeltsjekke» 
mellom kvalifikasjon, vurderingsprotokoll og resultater 
i person eksternstudie samlebilde. 

Vurdering av konsekvenser Nytteverdi for hele sektoren – potensielt flere tilfeller innad i 
sektoren som ikke er oppdaget . 
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Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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 Kommentarer  

Omfang 2 dager 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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RT 219526 

Flere felt for brukernavn og e-postadresser 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Institusjon: Høgskolen i Innlandet – Hedmark 
Avsender: Rannveig Haug 

Dato 28.03.2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Person > Personbilder > Person/Fagperson og 
Person/Student 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

Problemstillingen har tidligere vært meldt inn av Høgskolen 
i Sørøst-Norge (Buskerud/Vestfold) RT: 207528 

Begrunnelse  
 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

HINN benytter i likhet med en rekke andre institusjoner i 
sektoren separate sett med brukernavn og epostadresser 
for studenter og ansatte. I stadig økende omfang opplever 
vi tilfeller hvor samme person innehar flere ulike aktive 
roller (både ansatt og student). I dag er brukernavn og e-
postadresse tilknyttet FS.PERSON-tabellen. Dette betyr at 
det kun er mulig å registrere ett brukernavn og en (intern) 
e-postadresse per personforekomst, og det er et problem 
når vedkommende har 2 sett med brukernavn + 
epostadresse. Dette problemet har den siste tiden blitt 
ytterligere tydeliggjort ved integrasjoner med system for 
digital eksamen, og vi ser for oss et lignende scenario når 
vi begynner med integrasjon mot nytt LMS. 
 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Hvis brukernavn og (intern) e-post kunne knyttes til de 
respektive rollene vedkommende innehar, i eksempelvis 
FS.FAGPERSON- og FS.STUDENT- tabellene, ville det 
kunne løse problemet. Andre alternativer er flere felt for 
intern e-post og brukernavn i FS-PERSON-tabellen, eller 
en egen tabell for brukernavn og epost, med knytninger 
mot rolle. 

Vurdering av konsekvenser  

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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 Kommentarer Skal FS støtte flere ID? 

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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RT 221151 

Nytt underbilde til studieprogram samlebilde: Utvekslingsavtaler 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

UiT Norges arktiske universitet 
Espen D. Kristensen 

Dato 26/4/2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Studieprogram samlebilde 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

 

Begrunnelse Formålet er å la eiere av studieprogram ha kontroll på 
hvilke utvekslingsavtaler studieprogrammet er del i. 

 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling Studiekonsulenter som jobber med studieprogram kan per i 
dag ikke finne ut, på noen god måte, hvilke 
utvekslingsavtaler studieprogrammet er del i. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Nytt underbilde til studieprogram samlebilde som viser: 
AvtaleID, Avtalenavn, utvprogramkode, dato_fra og dato_til 
fra tabell UTVAVTALESTUDIEPROGRAM hvor 
studieprogramkode er det samme for programmet.  
Til dette underbildet burde det også finnes mulighet for å 
hake av «vis bare aktive koblinger» eller lignende, for å 
fjerne koblinger hvor dato er gått ut, og fjerne koblinger til 
inaktive avtaler. 

Vurdering av konsekvenser  

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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  Kommentarer  

Omfang 2 timer 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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RT 221235 

Spesialpensumtittel i vurderingsmelding og på emnet i utdanningsplan: gjensidig oppdatering 
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 Institusjon ved FS-
kontaktperson 

Universitetet i Oslo 
Lena Charlotte Finseth 

Dato 27. april 2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Vurderingsmelding og i utdanningsplan – feltet 
spesialpensumtittel 

Opprinnelig RT-
id/saksdokument 

Tidligere innmeldt i 2013 dr.gradsgruppens møte 14.05.13 (FS-
13-063 s.9) [dokument delvis feilmarkert med FS-12-064?] 

Begrunnelse Se under 
 

 

 

Beskrivelse av 
problemstilling 

 

 

 

Vi har et behov, særlig på ph.d.-emner, for å kunne legge inn 
spesialpensumtittel tilknyttet den enkelte student. Dette kan gjøres to steder, i 
studentens vurderingsmelding eller på emnet i utdanningsplanen. Disse to 
feltene snakker imidlertid ikke sammen, og det hadde vært hensiktsmessig om 
de hadde gjort det, slik at spesialpensumtittel kan legges inn ett sted. 

 

 

 
Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Gjensidig oppdatering av feltet SPESIALPENSUMTITTEL (inkl. 
SPESIALPENSUMTITTEL_ENGELSK) mellom hhv. 
STUDPROGSTUD_EMNE og VURDKOMBMELDING, på tilsvarende 
måte som med oppgavetittel.  

Vurdering av 
konsekvenser 

 Arbeidsbesparende for enkelte saksbehandler, reduserer også 
risikoen for feil i protokoll (mindre opprydningsarbeid i etterkant).  

 Student kan se oppdatering i Studentweb (i dag er det bare 
spesialpensumtittelen på vurderingsmeldingen som vises). 

 Dersom vurderingsmeldingen blir slettet, mister man ikke samtidig 
spesialpensumtittelen. 

Vurdering av 
juridiske forhold og 
henvisning til 
sentrale og lokale 
regler 

- 
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 Kommentarer  

Omfang 2 timer 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 

 
Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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RT 222777 

 [Nytt bilde: Personroller] 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

NMBU v Thor H. Anti 

Dato 01.12.2016 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet  

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

Ikke behandlet 

Begrunnelse Personroller blir brukt mer og mer som grunnlagsdata til 
mange systemer tilknyttet FS. LMS, emnekataloger, 
fagpersonweb osv. Det er viktig å kunne kvalitetssikre, 
redigere og oppdatere disse på en enkel og god måte. 
Dagens løsningen innebører ay du i realiteten ikke kan 
søke i personroller 

 

 

Til Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

NMBU ønsker at det opprettes ett nytt bilde «personroller». 
Følgende kolonner kan være aktuelle å søke i/vise frem: 
Fnr, navn, rolle, emnekode, studieprogram, 
undervisningsaktivitet, dato fra, dato til. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Opprette ett bilde som viser frem tabellen PERSONROLLE. 

Vurdering av konsekvenser Enklere kvalitetssikre og vedlikeholde data. 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Ingen 
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  Kommentarer  

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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RT 223010 
 

 [Overskrift: Skriv her hva saken gjelder] 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Høgskolen i Sørøst-Norge 
 
Innsender: Hans Jacob Berntsen 
 

Dato 19.05.17 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Ønske om en ny rapport i godkjenningsmodulen 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

 

Begrunnelse  
 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Henvendelse fra ett av våre fakultet:  
 
Stadig opplever vi studenter, som mener andre har fått 
innpass og selv fått avslag.  Da hadde det vært kjekt å 
kunne ta ut en rapport direkte på emnekode for å se hvem 
som har fått innpass/erstattes av. Vi kan selvfølgelig gjøre 
feil i vår saksbehandling men det er nesten umulig å huske 
på navn og emner for å kunne kontrollere. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Vi ønsker en rapport kjørt på et emne som er erstattet av et 
annet emne i utdanningsplanen, som viser de 
godkjenningssakene som er knyttet til dette emnet. 
 

Løsningsforslag Vi tenker oss at rapporten kan ta utgangspunkt i 
studentenes utdanningsplan. Emner som har blitt erstattet 
av et annet emne er merket med dette i utdanningsplanen 
og blitt grået ut. 
 
Vi ser for oss at rapporten kjøres på emnekode. Den fanger 
opp alle studenter som har fått dette emnet erstattet av et 
annet emne i utdanningsplanen sin, og hvis de har en 
godkjenningssak knyttet til (via feltet «Behandlet som del 
av godkjenningssak»), vil den komme opp i rapporten. 
 
Studenter som ikke har en godkjenningssak knyttet til 
emnet kommer allikevel med i rapporten, men med en tekst 
om at ingen godkjenningssak er knyttet til det erstattede 
emnet. Dette fordi det kan være at det fins en 
godkjenningssak allikevel, bare at den ikke er registrert på 
det erstattede emnet i planen. 
 

Vurdering av konsekvenser Nytteverdi: 

 Vil gjøre det lettere for saksbehandler å finne gamle 
godkjenningssaker hvis en student skulle klage på en 
avgjørelse. 
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 Kan også være nyttig for saksbehandler/faglærer når 
det kommer inn en ny søknad om godkjenning som 
skal vurderes. Ved å bruke rapporten vil de raskt kunne 
finne ut om det har vært en tilsvarende sak tidligere, og 
hva som ble resultatet da. 

 
Kost: kan ikke se noe. 
 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Kan ikke se noe som har innvirkning på disse tingene. 
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 Kommentarer  

Omfang Ca 3 timer 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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Bearbeidet utkast. Roller og behandling av roller i FS 

 

Formål: Lage retningslinjer for oppretting og bruk av roller 

Institusjonene sender i stort omfang inn ønsker om nye roller i FS. Det sendes også inn et stort antall 

ønsker om å endre roller som allerede eksisterer. Begrunnelsen for ønskene er alltid den samme. 

Institusjonene har behov for å tilpasse brukernes tilganger til saksflyten. Vi vil i løpet av kort tid få 

mange flere roller. Med flere roller vil det bli vanskelig for FS-kontaktene å ha oversikt dersom man 

ikke har et bevisst forhold til systemet for oppretting av roller og systemet for å navngi rollene. 

I 2012 og 2013 hadde Planleggingsgruppa systemet for administrasjon av roller til behandling. Det ble 

utarbeidet et nytt bilde i FS-system for oppretting av lokale roller. Se Driftshåndbok del 7, 

Brukeradministrasjon i FS http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/annet/brukeradm/ 

for nærmere beskrivelse. 

Brukeradministrering består nå av to hovedkomponenter, fellesroller og lokale rolle. Fellesroller 

utarbeides av Ceres og per i dag har vi ca 60 fellesroller. Lokale roller utarbeides av institusjonene og 

består av samlinger av fellesroller. Institusjonene kan for eksempel opprette egne rollesamlinger for 

studiekonsulenter som består av fellesrollene som en studiekonsulent trenger. Blir det ansatt en ny 

studiekonsulent får han tildelt rollen studiekonsulent og får dermed de tilgangene han trenger. 

System for innholdet i roller 

I løpet av de fem årene som er gått siden omleggingen av administrasjonen av brukerrollene er det 

ikke gjort en revisjon av fellesrollene. Dette betyr at rollenes innhold og systemet for å kode roller er 

tilpasset det gamle systemet for brukeradministrasjon. EKS1 inneholder noen rettigheter som alle 

som arbeider med eksamen må ha, EKS2 inneholder noen flere rettigheter og vil sammen med EKS1 

gis til fakultetsansvarlig. EKS3 gis sammen med EKS1 og EKS2 til den øverste administratoren for 

eksamen. Tallene 1, 2 og 3 sier noe om graden av alvor i rettigheten. Du kan gjøre mer skade dersom 

du har EKS3 enn EKS2 og du har tilgang til å endre mer grunnleggende data med EKS3 enn EKS2. 

 

 

 

   EKS1+EKS2+EKS3 tildeles eksamensinspektør 

 

 

    EKS1+EKS2 tildeles fakultetsansvarlig 

 

 

         EKS1 tildeles eksamens- 

     medarbeidere 

     

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/annet/brukeradm/
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Oppsettet er likt innenfor alle modulene, eksempelvis GRAD1, GRAD2, OPPTAK1-3 osv. Oppsettet 

gjør det vanskelig å lage lokale roller som er tilpasset saksflyten ved institusjonene. Rollene på nivå 3 

er omfattende, og ofte ønsker institusjonene bare å tildele deler av disse rollene til en gruppe 

brukere. For eksempel kan man ønske at bruker skal kunne rette skrivefeil/tegnsettfeil i feltet 

spesialpensumtittel i protokollen uten å få tilgang på å rette alle felt i gradprotokollen. 

Endringen som ble gjort i FS i 2012/2013 har gitt oss muligheten til å tenke nytt. Vi kan lage flere 

fellesroller som institusjonene selv kan sette sammen til lokale roller. 

 

 

F1 til F6 er fellesroller.  

 

Jeg ser to forskjellige måter fellesrollene kan utarbeides på. 

- Roller tar utgangspunkt i konkrete arbeidsoperasjoner. Eksempler på slike roller er, 

oppretting av vurderingsenheter, endre spesialpensumtittel, opprette registerkort, endring 

av navn, endre emnekode, opprette evu-kurs, gi manuelt tilbud til søkere, opprette søkere til 

studenter, eksportere til og fra epn og registrere sensur.  

- Roller tar utgangspunkt i bilder i klienten. Eksempler på slike roller vil være, Person Ekstern 

studium, Søknadsalternativ, vurderingskombinasjon samlebilde. Velger man å knytte roller til 

bilder vil man ha behov for å differensiere tilganger innenfor ett og samme bilde. 

System for å navngi roller: 

Måten å navngi/kode roller er avhengig av hvilken måter man utarbeider fellesrollene på. Tar man 

utgangspunkt i konkrete arbeidsoperasjoner må rollene få navn etter operasjonen som skal utføres. 

F.eks. ENDREPERSONNUMMER, EKSAMENSMELDE og SEMESTERREGISTRERE. Dersom man tar 

utgangspunkt i bilder vil navnet til bildet bli rollenavnet. 

Veien videre 

Ønsker om nye roller tas ut av ønskelisten. Planleggingsgruppa lager en undergruppe som utarbeider 

og avgjør hvilke fellesroller som skal opprettes. Undergruppen vurderer innspill fra institusjonene 

fortløpende. Ceres setter av tid til å lage nye fellesroller. 
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Begrepet «Fellesroller» byttes ut med et «Tilganger». Begrepet «Lokale roller» byttes ut med «Bruker 

roller». 

 

 

Referanse til sist behandling av systemet for roller: 

http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2013/2013-mars-04-05/#toc5 



<sideskift> 
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RT 216317 
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 Gi rollen FS_EKS2 rettighet til å endre i felt i Vurderingskombinasjon samlebilde 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Høgskolen i Oslo og Akershus v/ Gro Christensen 

Dato  

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Vurderingskombinasjon samlebilde 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

 

Begrunnelse  
 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Endring i Vurderingskombinasjon samlebilde krever rollen 
FS_STUDIE1. Rollen gir rettighet til endring i Studiepro-
gram samlebilde og en rolle vi helst ikke ønsker å gi vanlige 
saksbehandlere. 
 
Arbeidsoppgaver knyttet til mange felt i nedre del av Vur-
deringskombinasjon samlebilde gjøres av saksbehandlere 
som jobber med eksamen. Rettighet til å endre i disse 
feltene ville vært hensiktsmessig å gis til rollen FS_EKS2. 
 
Aktuelle felt i Vurderingskombinasjon samlebilde: 
 (Vurdering): Kand. Nr. type, Samme kandidatnr, Start-
nummer.  
(Eksamen): EKS i samme rom, Fordel på rom, Alle kandida-
ter, Fordel kandidater, Eksamen start kl, Minutter oppmø-
te før, Individuelt tidspunkt, Nødvendig romtype, Eksa-
mensfri dager foran/etter, Ekstra eksamenstid for spesial-
tilpassing, Digitalt eksamenssystem, -sensursystem. 
 
Illustrasjon av felt FS_EKS2 bør kunne endre: 

 
 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Forbedre mulighet for å utføre arbeidsoppgaver ved å 
samle nødvendige rettigheter i en rolle. Fjerne behov 
for tildeling av roller med omfattende rettigheter 
utenfor arbeidsområdet. 
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Løsningsforslag Tildele rollen FS_EKS2 rettighet til å endre i nevnte felt i 
Vurderingskombinasjon samlebilde. 

Vurdering av konsekvenser Kvalitetssikring for egen/annen institusjon 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Vi kan ikke se at dette har noen juridiske konsekvenser. 
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 Kommentarer  

Omfang 1-2 t 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Møte i FS-Planleggingsgruppen 23.03.17: Lena sender inn 
beskrivelse på UiOs lokale rolle. 
 
Roller settes opp som sak til juni-møtet. Notat fra 
arbeidsgruppen sendes til møtet. 
 

 

 





<ekstra sideskfit> 
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Forslag til endringer ved produksjon av vitnemål i FS 
 
En forutsetning for at en kvalifikasjon skal vises i Vitnemålsportalen er at det finnes en dato i feltet 
"Utskrevet vitnemål" og at denne datoen er før dagens (unntaket er kvalifikasjoner som er eldre enn 
to år, disse vises uansett).  
 
A) Vi ser at det er lett å glemme å trykke på knappen som sørger for at det settes inn en dato i feltet 
"Utskrevet vitnemål". En dato (dagens dato eller eldre) i dette feltet er en forutsetning for at en 
kvalifikasjon skal vises i Vitnemålsportalen og deles ved resultatutveksling (med mindre datoen for 
oppnådd kvalifikasjon er eldre enn to år. Da vises/deles kvalifikasjonen uansett). 
 
Ved produksjon av vitnemål vil rekkefølgen i mange tilfeller være som følger: 
1) Åpne FS670.001 Vitnemålsdokumenter: Klargjøre utplukket 
2) Åpne FS670.002 Vitnemål (snarvei i 670.001) 
3) Generere PDF (og ev. arkivere) 
4) Printe vitnemål  
5) Lukke FS670.002 Vitnemål 
6) Åpne FS670.003 Diploma Supplement (snarvei i 670.001)  
7) Generere PDF (og ev. arkivere) 
8) Printe DS  
 
For at dato i feltet utskrevet skal bli satt inn i kvalifikasjon protokoll, må man huske å trykke på 
knappen 'Oppdatér vitnemål og DS produsert' i FS670.001 Vitnemålsdokumenter. Hvis man ikke gjør 
det, må man enkeltvis gå inn på hver enkelt kandidat for å legge inn dato manuelt. 
 
Hvis man, etter å ha produsert vitnemål og skrevet dem ut, lukker 670.001 uten å trykke på knappen 
"Oppdatér vitnemål og DS produsert", vil man ikke få noe varsel. CERES foreslår at man får et popup-
varsel hvis man lukker bildet uten å ha trykket på knappen 'Oppdatér vitnemål og DS produsert'. 
 
B) Når man trykker på knappen "Oppdatér vitnemål og DS produsert" er eneste beskjed man får om 
at oppdateringen har funnet sted, de små grønne hakene til høyre for hver linje/forekomst/student. 
CERES foreslår at man får beskjed med en tydeligere melding når oppdateringen hadde funnet sted. 
Eksempelvis en melding ved siden av datofeltet: «Oppdatert» (indikert her med en rød firkant). 
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C) Arkivering av PDF av vitnemål og Diploma supplement 
Vi ser at det er en del tilfeller av at vitnemål og Diploma supplement ikke blir arkivert i FS (lagring av 
PDF-versjon). Institusjonene står fritt til å velge om de ønsker å lagre dette i FS eller ikke, men vi tror 
det i mange tilfeller er snakk om en forglemmelse ved produksjon av Vitnemål og DS. CERES foreslår 
at man får et varsel (pop-up) hvis man lukker FS670.002 Vitnemål og FS670.003 Diploma 
Supplement uten å arkivere. 
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From: Sven Erik Sivertsen [mailto:sven.sivertsen@ntnu.no]  
Sent: Wednesday, May 31, 2017 1:56 PM 
To: fs-planlegging@fsat.no; fs-sekretariat@fsat.no 
Subject: [fs-sekretariat] Til møte i planleggingsgruppe juni 2017, sak 6: Forslag til endring. Produksjon 
av vitnemål - 
 
I forbindelse med vitnemålsportal og planlagte endringer av funksjoner i forbindelse med vitnemål 
savner jeg noen prinsipielle avklaringer. 
 
  
 
VP bruker feltet ‘Dato utskrevet’ for å styre hva som skal vises i VP. Men hva er det som gjør et 
vitnemål gyldig? Etter mitt syn er det når dokumentet er signert. Ja, vi har vitnemål som kommer i 
retur fordi det forekommer feil.  Etter mitt syn burde det ideelle være at felt for ‘Dato sendt utskrift’ 
ble brukt. 
 
  
 
En lignende problemstilling oppstår i forbindelse med lagring av vitnemål. Jeg tror i tillegg jeg har sett 
at det planlegges overføring av lagrede dokumenter til arkiv fra FS. Hva er verdien av et dokument 
uten signatur? Vi ved NTNU har nå en omforent rutine der signerte vitnemålsdokumenter skal 
arkiveres. Dog har ikke alle på plass at dette skal skje i Ephorte. Det vi har behov for er et 
dokumentarkiv i FS som inneholder kopi av gyldige dokument, det vil si med underskrift.  
 
  
 
Vi har ved fusjonen arvet mange arkiverte dokument i FS fra våre fusjonspartnere der det ikke finnes 
noen kopi av signert utgave noen plass.  Ved henvendelser har vi ingen kopi å oversende, og vi klarer 
heller ikke å gjenskape noe dokument når alt som gjøre dokumentet gyldig er endret; logoer, 
enheter, signaturer, fullmakter, innhold o.s.v. Dokumentene som lagres i FS i dag er halvfabrikata. 
 
  
 
Vennlig hilsen 
 
Sven Erik Sivertsen 
 
NTNU 
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RT 222037 

Tue May 09 14:49:04 2017 sven.sivertsen@ntnu.no ("Sven Erik Sivertsen") - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: 
Sak til Fs planleggingsgruppe - Juni 2017 - Opplysninger på vitnemål om 

beskyttet tittel 

Date: Tue, 9 May 2017 12:49:02 +0000 

To: "fs-support@fsat.no" <fs-support@fsat.no> 

From: "Sven Erik Sivertsen" <sven.sivertsen@ntnu.no> 

 

I desember 2015 ble det tatt inn i den nasjonale forskriften om grader og yrkesutdanninger, beskyttet 
tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler at utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele 
mastergrad i teknologiske fag kan gi den beskyttede tittelen sivilingeniør (siv.ing.) som 
tilleggsbetegnelse på vitnemål. Det samme gjelder siviløkonom.  Dette planlegges innført ved NTNU. 

  

Kan vi ta en runde på hvordan dette er planlagt implementert ved de ulike institusjonene og eventuelt 
om dette krever noen endringer i FS. 

  

Vennlig hilsen 
Sven Erik Sivertsen 
NTNU 

 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=45803
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=222037&QuoteTransaction=3454925&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=222037&QuoteTransaction=3454925&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=222037&QuoteTransaction=3454925
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Versjon 29.3.2017 

GMV 

Campus for vurdering 
Løsningen som er innført for campus i vurderingsmodulen erstatter stedkoblingen for 

vurderingskombinasjon. Stedinformasjon for vurdering skal tas vekk straks campus-funksjonaliteten er 

godkjent. 

Å legge campus på vurderingskombinasjon legger opp til at hver campus som skal gjennomføre eksamen 

for en vurderingskombinasjon skal ha hver sin vurderingskombinasjon. Dette fører til duplisering av 

vurderingskombinasjoner og vurderingsenheter, og for mye av informasjonen er det helt kritisk at disse 

er identiske, f eks tidspunkt for eksamen. 

Endring av campus-funksjonalitet 
Målet med en endring er å unngå duplisering av vurderingskombinasjon og vurderingsenhet når samme 

eksamensavvikling skal gjennomføres på ulike campus. For å oppnå dette må campus flyttes til 

vurderingsmeldingen, og en må på vurderingskombinasjonen kunne angi hvilke campus som er valgbare 

for en eksamensavvikling. Studenten må da med oppmelding angi hvilket campus hen skal ta eksamen 

på, evt dette må skje automatisk. 

Valg av campus for student kan i dag styres av campus oppgitt på klasse. I flere tilfeller brukes 

klassetilknytning kun for å få plassert studenten på et campus, dvs studenten studerer reelt sett ikke 

innenfor en klasse. For å unngå en slik klassetilknytning, må campus oppgis på selve 

studieprogramstudenten, og denne må da være obligatorisk(?) 
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Forslag til endring i FS 
Følgende endringer må utføres i FS: 

 Struktur 

o Campus-feltet tas vekk fra vurderingskombinasjon (også sted-tilknytning skal tas vekk) 

o Det legges inn mulighet (underbilde) til å knytte flere campus til en 

vurderingskombinasjon.  Mengden av campus begrenses til hvilke campus som er 

knyttet til emne, eller emnets sted 

 Ved oppretting av vurderingskombinasjon legges campus som er registrert på 

emnet inn i underbildet. Campus som ikke skal benyttes kan fjernes fra 

underbildet. F.eks. kan det være at et emne er knyttet til flere Campus, mens en 

vurderingsdel knyttes til en eller to Campus. 

 På Campus (underbildene i emne og vurderingskombinasjon) kommer det 

attributt for å kunne angi et Campus som default. Denne benyttes dersom 

studenten ikke er entydig kan knyttes til et av campusene som ligger på 

vurderingskombinasjonen. 

 På vurderingskombinasjonen kommer det attributt for å angi at studenten ikke 

skal plasseres på et Campus, men alltid skal velge Campus.  

 På studentweb skal dette framstå med forhåndsverdi Velg Campus. 

Studenten får ikke fullført oppmelding før Campus er valgt. 

 For manuell oppmelding i bildet, eller ved rutine skal det også være krav 

om valg av Campus. 

o Det kommer nytt underbilde for Campus på vurderingsenhet hvor informasjon fra 

vurderingskombinasjon kopieres. F.eks. kan det tenkes at en konteeksamen ikke tillater 

like mange Campus som ordinær, slik at det må være mulig på vurderingsenhet å ta bort 

Campus. Siden vurderingsenheter med ulik tid kan værer aktiv samtidig, holder det ikke 

at denne informasjonen ligger på vurderingskombinasjon. 

o Det må legges inn et valg på vurderingskombinasjonen om studenten skal kunne velge 

campus, eller om denne alltid skal følge campus på studieprogramstudenten. 

o Campus-felt legges til på vurderingsmeldingen, og må være obligatorisk 

o Campus-felt legges til på studieprogramstudent 

 Kontroller 

o Ved registrering av vurderingsmelding må angitt campus være lovlig, dvs være knyttet til 

gitt vurderingskombinasjon, evt emne eller emnets sted dersom campus ikke eksplisitt 

er angitt på vurderingskombinasjon, eller emne. 

o Ved registrering av aktiv klassetilhørighet for studieprogramstudent må denne være 

tilknyttet det campus som er angitt på studieprogramstudenten. 

 Studentweb 

o Ved nyregistrering av vurderingsmelding skal campus beregnes automatisk ut fra 

studentens campustilknytning (studieprogramstudent). Dersom studenten har ulike 

studieprogramtilhørigheter med ulike campus, eller om det på 

vurderingskombinasjonen er angitt at studenten skal kunne velge, så skal studenten 
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kunne velge blant aktuelle campus. I siste tilfelle skal det initielt settes et default valg ut 

fra studieprogramstudentens campus. 

 Rutiner 

o Romfordeling/fordeling av student på rom: Disse rutinene må endres slik at 

campusinformasjon hentes fra vurderingsmelding i stedet fra vurderingskombinasjon. 

o Oppmelding av kull til vurdering: Denne rutinen skal endres slik at campus hentes fra 

studieprogramstudent i stedet for fra kullklassestudent 

 Rapporter 

o Rapporter med utplukk på campus: Campus hentes fra vurderingsmelding i stedet for 

fra vurderingskombinasjon. Denne endringen vil antakelig uansett måtte gjøres da 

beregning av campus i dag må gjøres for hver enkelt melding, og dette tar for mye tid 

når det skal gjøres for et større antall meldinger for en rapport. 



<sideskift> 
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RT 219338  
 
[Overskrift: Skriv her hva saken gjelder] 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Nord universitet, UiT m.fl. 

Dato 05.04.2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet  

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen 
institusjon eller andre institusjoner 

Begrunnelse Bruk av Campus i forhold til vurdering og undervisning 
 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

 
Forbedring for bruk av campusfeltet i forhold til plassering 
til vurdering, samt oppmelding til det enkelte campus basert 
på klasse. 
Vi må kunne holde styr på hvilke studenter som er meldt til 
eksamen på hvilket campus. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag   
Campus legges til på emnenivå slik som i dag, men med 
en tidsangivelse. 
Denne informasjonen tas med når man oppretter 
vurderingsenhetene ved bruk av rutine 508.001 – 
oppretting av vurderingsenheter. Når rutinen kjøres 
opprettes en vurderingsenhet, men rutinen oppretter også 
«Campus» i underbilde eksamenssted. Eksamenssted kan 
igjen ha sine bygninger og rom tilknyttet.  Det opprettes da 
tilsvarende de campus som ligger i angitt tidsintervall på 
emnet. Eventuelt et felt med J/N for oppretting av campus 
på vurderingsenhet. 
"Underliggende" denne blir bygning/Romfordeling gjort  av 
det enkelte sted gjør sin romfordeling som vanlig. 
  
Annet alternativ kan være at det istedenfor 
opprettes  «Eks.stedansv» tilsvarende de campus som 
ligger i angitt tidsintervall på emnet. 
Underliggende denne blir Romfordeling, hvoretter det 
enkelte sted gjør sin romfordeling som vanlig. Dersom man 
velger denne løsningen så må vi være obs på at 
Eksamenssted kan være noe annet enn Campus, slik at 
det fortsatt må kunne opprettes «manuelle» eksamenssted. 
(Det er dette alternativet er preferert, men Ceres må 
vurdere kompleksitet i de to skisserte løsninger). 
  
Fanen Eksamenssted (evt. campus) framkommer på 
studenten under «melding» og «kandidat», her ligger 
allerede feltet «Eksamenssted» - så mulig det er enklere å 
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bruke det feltet enn å lage et nytt.  
Evt. at det er et felt på eksamenssted som sier J/N på 
Campus. 
  
Alle lister/rapporter og rutiner tilknyttet til eksamen må 
kunne tas ut/filtreres på Eksamenssted, herunder rapport 
727.004.   
Det enkleste er om alle rutiner/rapporter inneholder 
valg/filtrering på campus. 
  
  
Funksjonalitet i studentwebben. 
  
Vi ønsker en mulighet til å styre hva studentene kan melde 
seg opp til i studentveven på bakgrunn av klasse. Vi tenker 
oss at studenter tatt opp på SYKEPL med klasse Narvik 
bare kan melde seg til undervisning og eksamen med 
campus Narvik. NB! Dette kan ikke hardkodes da flere som 
deltok i diskusjonen vi hadde på Lillestrøm lot studenten 
velge fritt mellom campusene for undervisning og eksamen 
uavhengig av klassen de var tatt opp til. Dette kan løses 
ved at man har J/N på studieprogram om studenten selv 
skal få lov til å velge eksamenscampus eller 
undervisningscampus. 
 

Vurdering av konsekvenser Høy 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Ingen 
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 Kommentarer  

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 



 

Holmen Fjordhotell 

 

 

Onsdag 15.  november 
 
10:00 Oppstart 

10:00 – 11:30 Formiddagssesjon  

Kaffe og frukt tilgjengelig i konferanseavdelingen 

10:00 – 10:30 Velkommen, CERES og dens rolle i årene fremover, brukermedvirkning – Tina 
Lingjærde, CERES 

10:30 – 11:30  Nytt fra FS – Geir Vangen, CERES 

Versjon XX av FS er levert. Hva inneholder den? (inkl. UTF-8) 

11:30 – 12:30 Lunsjbuffet  

12:30 – 17:00 Ettermiddagssesjon 

12:30 – 12:45  Arbeidsoppgaver 2018 – Kathy Foss Haugen, CERES 

En kort presentasjon av arbeidsoppgaver for 2018. Oppgavene er vedtatt av styret for 
CERES. 

12:45 – 13:15 Kommer i nærmeste fremtid (i løpet av våren 2018) – Geir Vangen, CERES 

Nærmere presentasjon av leveranser 1. halvår 2018 (inkl. vask mot Folkereg) 

13:15 – 13:35  Undervisningsmodulen – Sven Petter Myhr Næss, CERES 

13:35 – 13:55 LMS – videre integrasjon. Hva må til? – NN 

13:55 – 14:15 Kaffepause 20 min med snacks, innsjekking 

14;15 – 14:45 Gevinstrealisering – Elin Kaurstad, CERES  

14:45 – 15:00 Innledning gruppearbeid – Hvordan jobbe med felles rutiner? 
Hvilket område skal vi ha fokus på? Hva forventes av CERES og hva må institusjonene 
bidra med? Hvilken form skal samarbeidet mellom CERES og institusjonene ha og 
hvordan skal dette følges opp senere? – Ole Martin Nodenes, CERES 

15:00 – 17:00 Gruppearbeid 

19:00  Middag  

  

Program FS kontaktforum november 2017 



 
 
 
Torsdag  16. november 

 

09:00 Oppstart 

09:00 – 11:30 Formiddagssesjon  

09:00 – 09:45 Gruppearbeid forts. Lage presentasjon av arbeidet som kan sendes til fs-sekretariatet. 

Kaffepause inkludert. 

09:45 – 10:30 Oppsummering av gruppearbeidet i plenum 

10:30 – 11:00 EpN – Myriam Jensvold Massaoud, CERES 

11:00 – 11:30 Brev fra KD om utdanningsplaner + rapport - – NN, Kunnskapsdepartementet 

11:30 – 12:30 Lunsjbuffet  

12:30 – 15:00 Ettermiddagssesjon 

12:30 – 13:30 E-post fra FS xxx – NN, USIT 

Hvordan kommunisere med studenter og søkere i fremtiden? – NN, Høyskolen 
Kristiania? 

13:30 – 13:50 Diskusjonsforum  – NN 

13:50 – 14:05 Kaffepause 15 min med snacks 

14:05 – 14:25 ROMS – Sven Petter Myhr Næss, CERES 

14:25 – 14:45 Fagpersonweb – Kjetil Røse Høybråten, CERES 

14:45 – 15:00 Oppsummering 

15:00  God tur hjem! 
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 Oppsummering av høringssvar - behov for digitale skjemaer i FS 
 

For tiden er det stor fokus på digitalisering av tjenester i utdanningssektoren, med ønske om 
effektivisering av administrasjon og økende grad av selvbetjening. Planleggingsgruppen behandlet 
23.3.2017 en sak fra UiS/UiA med konkrete innspill til nye løsninger i Studentweb og Fagpersonweb. 
Det ble bestemt på møtet at det skulle sendes ut en generell høring til alle institusjonene for å 
kartlegge behov og samle inn innspill til hva slags digitale tjenester/skjemaer det kan være aktuelt å 
utvikle. CERES sendte ut høringsbrevet 28. mars 2017.  
Det kom svar fra 14 institusjoner. Høringssvarene følger etter saksfremlegget.  

 
Studenttjenester/Studentweb 
 
Basert på høringsuttalelsene er dette områdene flest institusjoner ønsker at CERES prioriterer mht 
videre utvikling av studenttjenester/Studentweb. CERES har lagt inn en sin vurdering av forslagene 
for å vise hvordan sakene ev. kan løses/utvikles.  
 
1) Studentbekreftelser 
 
Utdypende kommentarer fra institusjonene: 
 
UiO ønsker at studenter har ett sted å bestille bekreftelser på (f.eks. Studentweb eller 
vitnemålsportalen). Ikke alle bekreftelser egner seg for automatisering/digitalisering men eksempler 
kan være oversikt over eksamensmeldinger, eksamensdatoer og ev. studiepoengsomfang, 
studiestart/studieslutt (program og semester), studentstatus, om studenten har fulgt obligatorisk 
undervisning. Bekreftelser som ikke kan hentes automatisk og digitalt, og som vil kreve fritekstfelter 
og etterarbeid av saksbehandler bør ikke prioriteres. 
UiB etterlyser muligheten for at studenter selv skal kunne «produsere» bekreftelser på Studentweb.  
DMMH påpeker at studentbekreftelser skal kunne brukes til mange ulike formål, og studenter bør 
kunne velge hva bekreftelsen skal brukes til.   
HVL ser for seg en løsning hvor studenten kan velge mellom et sett av standardiserte 
studentbekreftelser, gjerne også med mulighet til å få med vurderingsmeldinger, som studenten selv 
kan hente og dele digitalt på samme måte som med en digital karakterutskrift.  
Fokuset bør ligge på løsninger som fullt og helt ut er automatiske og som ikke krever fritekst eller 
etterarbeid av saksbehandler (som UiO også mener). 
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Kommentar fra CERES: 
 
Bekreftelser kan utvikles som bestillingstyper som er tilgjengelig gjennom modulen Bestillinger i 
Studentweb. Institusjonene har mulighet for å opprette egne bestillingstyper, men disse gir ikke noe 
konkret tilbake til studenten; bare en bestilling som saksbehandler mottar og må effektuere. Skal 
studentbekreftelser inn på Studentweb foreslår vi at hver bekreftelse utvikles som en konkret 
bestilling studenten gjør, f.eks. «Bekreftelse på eksamensmeldinger». Den må være såpass 
«generisk» utformet at den enkelt og raskt kan levere noe tilbake til studenten.  
 
En slik løsning vi kreve en større utviklingsjobb i Studentweb, webservice, FS-database og mulig noe 
utvikling i FS-klient. 
 
 
 
2) Søknader om permisjon 
 
Utdypende kommentarer fra institusjonene: 
 
UiO skriver at regelverket rundt permisjon fra studiene er ulikt mellom ulike permisjonstyper, og er 
også ganske ulikt mellom de ulike institusjonene og delvis mellom de ulike studieprogrammene.  
Det vil bety at en nasjonal løsning i Studentweb må være ganske fleksibel for å dekke behovene.  
En veldig enkel løsning kan være der man på hvert enkelt studieprogram kunne definere en frist for 
søknad, de aktuelle permisjonsårsakene uten fritekstfelt, kunne sørge for at studenten ikke får lagt 
inn sensitive personopplysninger i FS, men da ville saksbehandler likevel trenge et annet system for å 
innhente nødvendig begrunnelse og dokumentasjon til søknaden, samt å foreta saksbehandlingen. 
DMMH mener det må tas hensyn til at det som regel må vedlegges dokumentasjon for 
permisjonssøknaden, og at denne kan inneholde sensitive personopplysninger.  
Man kunne sett for seg at det opprettes en egen (tidsbegrenset) lagringsplass i FS for slik 
dokumentasjon, der det kreves en egen rolle for å se innholdet og ev. hente det ut for å overføre til 
arkivsystem.  
HiOA skriver at de mottar mange søknader om permisjon, og at behandlingen av disse er 
tidkrevende. FS-tjenester som bidrar til å effektivisere dette har høy prioritet for HiOA. 
 
Kommentar fra CERES: 
 
Søknadsmodulen i Studentweb slippes med versjon 3.3.10. Den inneholder i første rekke ulike 
godkjenningssøknader, men er tenkt utviklet til på sikt å omfatte andre typer søknader. Søknad om 
studiepermisjon kan være en av dem.  
 
Selve søknaden i Studentweb bør ikke være komplisert. Studenten skal levere en søknad som skal 
mottas av institusjonen og behandles av saksbehandler, og her vil det være naturlig å benytte ROMS 
til saksflyt. Ulike eller kompliserte regelverk mellom studier bør ikke ha noe å si for utformingen av 
selve søknaden. Studenten skal bare søke om permisjon ut fra gitte kriterier. 
 
Å få på plass en slik søknadstype i applikasjonen er ingen stor jobb, men vil til gjengjeld kreve en del 
tilpassing i FS-klienten. Fordi en søknad om permisjon fort kan inneholde personsensitive 
opplysninger, må ikke skjemaet være utformet på en måte som gjør at studenten blir bedt om å 
oppgi slik informasjon.  
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3) Tilrettelegging til eksamen/særordning 
 
Utdypende kommentarer fra institusjonene: 
 
DMMH påpeker at det i den forbindelse kan det være at den nødvendige vedlagte dokumentasjonen 
inneholder sensitive opplysninger (gjelder også for søknader om permisjoner). Det må være 
koplinger mot kodebildet «Spesialtilpasningstype» slik at man kan styre hvilke tilpasninger som det 
skal være mulig å søke på, samt hvilken informasjon som skal vises om ulike typer tilpasning.  
For søknad om tilrettelegging i emner, må studenten kunne velge blant alle planlagte emner i sin 
utdanningsplan, ikke bare de hun er meldt opp i akkurat nå. For DMMHs del hadde det også vært fint 
om det var mulig å søke om tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag i et slikt menyvalg (dette 
kan inngå under tilrettelegging/særordning i et emne).   
HVL ber også om at det tas hensyn til praksisområdet i forbindelse med utviklingsarbeid innen 
tilrettelegging; Praksisadministrasjon er et omfattende arbeidsområde som ofte har særskilte behov, 
og det er således vesentlig at digitale løsninger som skal forenkle og effektivisere også er tilpasset 
dette området.  
HiOA mottar en stor mengde søknader om tilrettelegging, og behandling av disse søknadene er 
tidkrevende. FS-tjenester som kan effektivisere denne saksbehandlingen er viktig å utvikle. 
 
Kommentar fra CERES: 
 
Dette kan også utvikles som en søknadstype. Men spesialtilpasning vil nok i større grad enn 
permisjoner inneholde personsensitive opplysninger. I FS i dag lagres kun konklusjonen, ikke årsaken. 
Uten konsesjon, vil en søknad om spesialtilpasning gjennom Studentweb ikke kunne inneholde 
detaljer om årsaken for søknaden.  
 
 
 
4) Begrunnelse/klage på vurdering 
 
Utdypende kommentarer fra institusjonene: 
 
UiO og HVL mener overordnet at det er bedre å prioritere å fullføre påbegynt funksjonalitet og 
saksgang rundt søknad om godkjenning, samt klage og begrunnelse i Studentweb, fremfor å begynne 
arbeidet med å definere hvordan Studentweb kan brukes til å dekke flere oppgaver. 
Universitetet Nord ønsker at faglærer kan besvare/gi begrunnelsen via f.eks. Fagpersonweb med 
direkte tilbakemelding til studenten (som lagres i studentens dokumentarkiv). Dette vil kreve en form 
for integrasjon mot Public 360. 
Westerdals ønsker at det skal arbeides med utvikling av et opplegg for begrunnelse og klage for 
gruppeeksamen. 
 
Kommentar fra CERES: 
 
Modul for begrunnelse og klage ble sluppet med versjon 3.3.9 av Studentweb. Det jobbes nå med 
løsning for visning av begrunnelsen på Studentweb, og dette vil komme med versjon 3.3.11. Løsning 
for å gi begrunnelse via Fagpersonweb er også under utvikling som en del av den nye sensurmodulen. 
Det jobbes også med å utvide integrasjonen mot de digitale eksamenssystemene for å hente 
begrunnelser inn herfra for fremvisning i Studentweb. 
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5) Godkjenning/innpass av eksterne emner 
 
Utdypende kommentarer fra institusjonene: 
 
DMMH skriver om punktet Godkjenning/innpass av eksterne emner:  
Her gjør vi av og til en «forhåndsgodkjenning» av innpassing for søkere i opptaksprosessen, og har 
hørt at dette også skjer ved andre institusjoner. Årsaken er å kunne planlegge om det ev. kan tilbys 
noen ekstra plasser i et studium dersom søkere allerede har fullført deler av studiet, samt å øke 
muligheten for at søkere takker ja til et ev. tilbud. Så det hadde vært fint om det var en funksjonalitet 
i Søknadsweb der søkeren kunne hake av for emner hun søker om å få innpasset ved et ev. tilbud. 
 
Kommentar fra CERES: 
 
Søknad om godkjenning/innpassing av eksterne emner via Studentweb blir mulig fra versjon 3.3.10, 
da Søknadsmodulen kommer i produksjon.  
 
Det er ikke planlagt noe utvikling i Søknadsweb i forbindelse med dette, og vi vil heller ikke anbefale 
å utvikle noe som ytterligere kompliserer søknadsprosessen.  
 
 
 
6) Utsettelse av vitnemålsutskrift 
 
Kommentar fra CERES: 
 
Her må det først spesifiseres ut fra hvilke kriterier en slik utsettelse skal gjelde. Det er ingen 
funksjonalitet for dette i FS i dag og vil nok kreve uforholdsmessig mye utvikling av både applikasjon 
og FS-klient i forhold til omfanget.  
 
 
 
7) Sluttmelding 
 
Utdypende kommentarer fra institusjonene: 
 
UiO kommenterer at det mht sluttmelding vil være mindre sannsynlig å få inn sensitive 
personopplysninger ved slik melding i Studentweb. Det hadde vært fint å bli enige om muligheten til 
å sende sluttmelding skulle ligge under Bestillinger eller et annet sted. På den annen side krever ikke 
UiO at studenter melder fra om at de slutter på studieprogrammet, gjøres ingen sanksjoner mot dem 
som ikke melder fra, men bare slutter å møte opp (og får studieretten inndratt). Det vil si at selv om 
det kommer en løsning i Studentweb, vil ikke løsningen favne alle som velger å slutte. UiO mottar 
dessuten sluttmeldinger i andre kanaler i tillegg, for eksempel fra de som melder fra på e-post at de 
slutter i forbindelse med at de får invitasjon til oppfølgingssamtale. 
HVL ser for seg en enkel løsning hvor studenten nærmest kan trykke på en knapp som vil sette 
sluttdato og oppdatere studentstatus til SLUTTET i FS. Studenten får samtidig en automatisk generert 
standardisert bekreftelse sendt til sin private e-postadresse, samtidig som det går en automatisk 
generert og standardisert sluttmeldingen til institusjonens arkivsystem fra studenten.  
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Kommentar fra CERES: 
 
Dette er verken bestilling eller søknad, så det må i så fall utvikles som en egen ny funksjon, for 
eksempel knyttet til menyvalget Studier. En løsning som HVL skisserer kan være enkel å utvikle, men 
kost-nytte må vurderes i forhold til behov.  
 
 
Andre ønsker fra listen, men som er ønsket av færre enn tre institusjoner: 

 Søknad om 4.gangseksamen (dispensasjon). HiOA kommenterer at de ikke har en stor 
saksmengde som omhandler dette, men at den slik funksjon kan være nyttig  

 Søknad om unntak fra oppmøteplikt til studiestart (ev. i Søknadsweb)  
 
Andre ønsker - ikke på listen som ble sendt på høring 

 Utvikling av Søknadsweb 

 Opptaksmateriale for faglig vurdering tilgjengelig i Fagpersonweb 

 Melding om navneendring for studenter 

 Legeerklæring ved fravær på eksamen 

 Registrering av oppmøte på eksamen (Kommentar fra CERES: er under utredning av gruppe 
for digital vurdering) 

 Søknad om fritt sammensatt bachelorgrad 

 Egenerklæring ifm innlevering av studentarbeid (kildebruk) 

 Søknad om utvidet studierett 

 Søknad om privatisteksamen 

 La menyvalget «aktive emner» være mulig å slå på og av i modulvalg 
 
Kommentar fra CERES: 
 
Ut over oppmøte på eksamen, foreslår vi at disse punktene inntil videre ikke utvikles.  
 
 

Oppsummering av høringssvar – faglig ansatte/Fagpersonweb 
 
Basert på høringsuttalelsene er dette områdene institusjonene ønsker at CERES prioriterer mht 
videreutvikling av tjenester for fagpersoner/Fagpersonweb. CERES har lagt inn en sin vurdering av 
forslagene for å vise hvordan sakene ev. kan løses/utvikles.  
 
 
1) Egenregistrering av informasjon for sensorer/eksamensvakter 
 
Utdypende kommentarer fra institusjonene: 
UiO forstår dette punktet som et sted der ansatte selv kan registrere opplysninger om seg selv, og at 
lønns- og personalsystemet skal være det autoritative systemet for ansatte. Dvs. at FS ikke skal være 
stedet som tar i mot eller oppbevarer ansattopplysninger. Det UiO derimot ønsker, er at nødvendige 
ansattopplysninger utveksles mellom lønns- og personalsystemet og FS på en automatisert måte. 
HVL mener også det heller bør arbeides for en god integrasjon mellom FS og lønns- og 
personalsystem. 
 
Kommentar fra CERES: 
Felter for å registrere kontaktinformasjon, lønnsinformasjon mv. finnes allerede i databasen og FS-
klienten. Å legge til rette for at sensorer kan se og oppdatere disse selv, vil kreve noe videreutvikling i 
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Fagpersonweb, men det vil være forholdsvis enkelt å implementere. Når det gjelder eksamensvakter, 
vil det trolig være enklere å utvikle en ny webapplikasjon til formålet enn å løse det i Fagpersonweb. 
 
CERES er imidlertid enig i at FS ikke skal være autoritativ kilde for disse opplysningene. Registrering 
av disse opplysningene bør håndteres av lønns- og personalsystemene. I den grad dette skal løses i 
FS, bør det gjøres via integrasjoner mot lønns- og personalsystemene. 
 
 
2) Sensorveiledning til Sw/Fpw 
 
Utdypende kommentarer fra institusjonene: 
UiO mener det kan være tilstrekkelig om sensorveiledninger man skal gjøre tilgjengelig for studenter 
og andre etter at sensur har falt, kan legges på nettsiden/emnebeskrivelsen for emnet i form av en 
infotype i FS. Mulighet til å legge sensorveiledning i Fagpersonweb eller i digitalt eksamenssystem 
høres lurt ut. 
HVL ser på mulighet for opplasting og eventuell nedlastning av sensorveiledning i 
Fagpersonweb/Studentweb som noe en kan vurdere. Dette henger til en viss grad sammen med 
funksjonaliteten rundt mulighetene for sensurering via Fagpersonweb. HVL ser for seg en 
funksjonalitet hvor faglærer/sensor har mulighet til å laste opp sensorveiledning i Fagpersonweb i 
forbindelse med sensurinnlegging, og at denne igjen kan være mulig å laste ned for studentene via 
Studentweb (en funksjonalitet på resultatsiden, sammen med statistikk?).  
HiOA ser for seg at dette kan være nyttig, men ønsker gjerne en integrasjon med digitalt 
eksamenssystem for å forhindre at sensorveiledning må legges inn flere steder. 
 
Kommentar fra CERES: 
Denne saken står også på agendaen til ekspertgruppe for digital vurdering. 
Dersom info-typer skal benyttes til dette formålet, og fagpersoner skal legge sensorveiledningen inn, 
bør den eksisterende løsningen for oppdatering av info-tekster i EpN benyttes. Svakheten her er at 
Info-typer foreløpig ikke kan knyttes til enkelteksamener, kun til emner. 
 
Alternativt kan det utvikles en egen løsning for opplasting og nedlastning av sensorveiledninger 
knyttet til den enkelte vurderingsenhet. Det krever utvikling i databasen (nytt felt for 
sensorveiledning) og i Studentweb for fremvisning av sensorveiledningen. Hvis vi skal kunne hente 
inn sensorveiledningene fra eksamenssystemene, må det utvikles integrasjoner mot disse systemene, 
og det krever trolig også utvikling hos leverandørene. Funksjonalitet for opplasting av 
sensorveiledning kan lages i Fagpersonweb eller EpN. Det bør trolig også lages et grensesnitt i FS-
klienten slik at saksbehandlere kan få tilgang til å laste opp, administrere og eventuelt slette 
(feil)opplastede sensorveiledninger. 
 

 

3) Oppmøteregistrering tilgjengelig i Fagpersonweb 

Kommentar fra CERES: 

Oppmøteregistrering er allerede tilgjengelig i Fagpersonweb.  
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4) Sensurering (under utvikling i Fagpersonweb) 

Kommentar fra CERES: 

Sensurregistrering er under utvikling i Fagpersonweb. Den første sensurfunksjonaliteten kommer i 

versjon 2.1, og vil utvides gradvis utover sommeren og høsten. 

 

5) Timeplanønsker (kanskje via EpN eller timeplanleggingssystem) 

Kommentar fra CERES: 
Dette er funksjonalitet som hører hjemme i timeplanleggingssystemene og må løses der. 
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Ut fra høringssvarene, anbefaler Planleggingsgruppen at følgende områder utvikles i prioritert 
rekkefølge: 
 
Studenttjenester/Studentweb: 
 

1. Studentbekreftelser 
2. Søknader om permisjon 
3. Tilrettelegging til eksamen/spesialtilpasning 

 
Tjenester for faglig ansatte/Fagpersonweb: 
 

1. Sensorveiledninger 
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Høringssvar fra institusjonene 
 

Universitetet i Oslo 

 
*Tjenester for studenter* 
 
Vi er generelt tilhengere av digitale løsninger som oppmuntrer studenten til selvbetjening rundt egne 
opplysninger. Vi mener i hovedtrekk det er bedre å prioritere å fullføre påbegynt funksjonalitet og 
saksgang rundt søknad om godkjenning, samt klage og begrunnelse i Studentweb, fremfor å begynne 
arbeidet med å definere hvordan Studentweb kan brukes til å dekke flere oppgaver. Vi er videre 
skeptiske til å innføre ytterligere funksjonalitet i Studentweb som samtidig innbyr til at studenter 
sender sensitive personopplysninger til FS. Det vil i mange tilfeller gjelde: 
• Søknader om permisjon 
• Tilrettelegging til eksamen/særordning • Søknad til 4. gangseksamen (dispensasjon) • Søknad om 
unntak fra oppmøteplikt til studiestart • Utsettelse av vitnemålsutskrift • Studentbekreftelser 
 
Ved UiO og BOTT-institusjonene (UiB, UiO, NTNU og UiT) arbeider vi dette året med spesifikasjon og 
innkjøp av saks- og arkivsystem, så vil nok ønske å vente til innkjøpet er gjort og integrasjonsløsning 
med FS er på plass, før vi prioriterer hvor vi mener studenter best kan finne digitale skjemaer. 
 
Vi kommenter særskilt søknader om permisjon, bestilling av bekreftelser og sluttmeldinger. Dette er 
temaer som Studentwebgruppen blant annet tok opp i januar, februar og mars 2012. 
 
Søke permisjon fra studieprogrammet via Studentweb? 
Regelverket rundt permisjon fra studiene er ulikt mellom ulike permisjonstyper, og er nok ganske 
ulikt mellom de ulike institusjonene og delvis mellom de ulike studieprogrammene. Det vil bety at en 
nasjonal løsning i Studentweb måtte være ganske fleksibel for å dekke behovene. En veldig enkel 
løsning der man på hvert enkelt studieprogram kunne definere en frist for søknad, de aktuelle 
permisjonsårsakene uten fritekstfelt, kunne sørge for at studenten ikke får lagt inn sensitive 
personopplysninger i FS, men da ville saksbehandler likevel trenge et annet system for å innhente 
nødvendig begrunnelse og dokumentasjon til søknaden, samt å foreta saksbehandlingen. 
  
Bestille bekreftelser i Studentweb? 
Vi får ukentlig ganske mange bestillinger på bekreftelser. Det hadde vært fint om studenter hadde ett 
sted å bestille bekreftelser, men en del bekreftelser er standardpregede og kunne automatiseres og 
digitaliseres via for eksempel Studentweb eller Vitnemålsportalen, mens andre er mer individuelle og 
ikke like egnet for automatisering. Med automatisering og digitalisering mener vi at studenten logger 
seg på, får velge mellom bekreftelser som bygger på opplysninger som allerede ligger i FS, velger og 
får dele opplysningene digitalt med hvem de vil uten at noen saksbehandler i FS er inne og 
kontrollerer.  
Bekreftelser som kunne egne seg for automatisering og digitalisering • Oversikt over 
eksamensmeldinger, eksamensdatoer og ev. studiepoengsomfang. 
• Studiestart/studieslutt (program og semester) • Studentstatus • Fulgt obligatorisk undervisning? 
Vi tenker at bekreftelser som ikke kan hentes automatisk og digitalt, og som vil kreve fritekstfelter og 
etterarbeid av saksbehandler ikke bør prioriteres. 
 
Melde fra at man slutter på studieprogrammet i Studentweb? 
Når det gjelder sluttmelding vil det være mindre sannsynlig å få inn sensitive personopplysninger ved 
slik melding i Studentweb. Vi tenker at det hadde vært fint, og antagelig ikke så tidkrevende å 
programmere, samt å bli enige om muligheten til å sende sluttmelding skulle ligge under Bestillinger 
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eller et annet sted. En sluttmelding kunne være fint, da felter i FS kunne fylles ut automatisk, uten 
behov for saksbehandling.  
En enkel sluttmelding i Studentweb kunne for eksempel være noe slikt: 
• «Jeg meddeler med dette at jeg slutter på studieprogram XX. Jeg sletter selv emner jeg ikke skal 
ta.» • Studenten føres deretter til siden Aktive emner. 
• I FS får Studierett periode til-dato samme dag som studenten gjør registreringen i Studentweb, 
samt Studentstatus SLUTTET. 
• Studenten får en e-post til privat e-postadresse av typen «Takk for din melding om at du har sluttet 
på studieprogrammet. Velkommen tilbake som søker en annen gang.» 
 
På den annen side krever vi ikke at studenter melder fra om at de slutter på studieprogrammet, og vi 
har ikke sanksjoner mot dem som ikke melder fra, men bare slutter å møte opp (og får studieretten 
inndratt). Det vil si at selv om vi får en løsning i Studentweb, så vil ikke løsningen favne alle som 
velger å slutte. Vi vil dessuten ta imot sluttmeldinger i andre kanaler i tillegg, for eksempel fra de som 
melder fra på e-post at de slutter i forbindelse med at de får invitasjon til oppfølgingssamtale. 
 
Vi syns alt i alt at Studentweb-ressursene ikke skal benyttes til å lage en løsning for å melde fra at 
man slutter på studieprogrammet. 
 
*Tjenester for faglige/ansatte* 
  
Vi kommenterer ikke funksjonalitet som allerede er tilgjengelig eller under utvikling i Fagpersonweb, 
men har kommentarer til de andre forslagene. 
 
Timeplanønsker (kanskje via EpN eller timeplanleggingssystem) Vi forstår «timeplanønsker» som at 
lærere kan angi dager og tider de ønsker/ikke ønsker å undervise/holde eksamen. På en stor 
institusjon som UiO med mange ansatte, mye undervisning, på en begrenset mengde rom, må vi 
utnytte ressursene optimalt for at kabalen skal gå opp. Vi ønsker således ikke å legge til rette for å 
melde inn individuelle ønsker. I de tilfellene en ansatt i dialog med arbeidsgiver har fått innvilget 
bestemte begrensninger på mulige undervisnings- og/eller- eksamineringstidspunker, mener vi det er 
best om administrasjonen legger begrensningen inn i timeplanleggingssystemet. 
 
Egenregistrering av informasjon for sensorer/eksamensvakter Vi forstår dette punktet som et sted 
der ansatte selv kan registrere opplysninger om seg selv. Vi tenker at lønns- og personalsystemet skal 
være det autorative systemet for ansatte. Derved mener vi at FS ikke skal være stedet som tar i mot 
eller oppbevarer ansatt-opplysninger. Det vi derimot ønsker, er at nødvendige ansatt-opplysninger 
utveksles mellom lønns- og personalsystemet og FS på en automatisert måte. 
 
Sensorveiledning til Fagpersonweb/Studentweb Vi mener at Studentweb ikke trenger å tilrettelegges 
for enkel tilgang til sensorveiledninger ved for eksempel en direkte lenke eller knapp fra 
resultatsiden. Vi tenker at det er tilstrekkelig om sensorveiledninger man skal gjøre tilgjengelig for 
studenter og andre etter at sensur har falt, legges på nettsiden/emnebeskrivelsen for emnet i form 
av en infotype i FS. 
 
Mulighet til å legge sensorveiledning i Fagpersonweb eller i digitalt eksamenssystem høres lurt ut. 
 
Skjema for bestilling av FS-bruker 
Vi ser behovet for en systematisk og automatisert ordning for å opprette nye FS-brukere og foreta 
endringer på brukerne. I og med at vi ikke har en «FSweb» beregnet for ansatte som skal jobbe med 
FS, ser vi imidlertid ikke hvor et slikt skjema skulle plasseres i dagens webapplikasjoner. Ved bestilling 
av nye brukere og ved utvidede rettigheter er det hos oss slik at overordnede skal bestille på vegne 
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av den ansatte. Et skjema i en FS-applikasjon FS måtte således ta hensyn til at både ansatt og 
overordet ser saken og utfallet av den, i tillegg til systemeier for FS som skal ta stilling til 
henvendelsen. Løsningen vil også måtte sørge for at den nye FS-brukeren kan signere 
taushetserklæring digitalt. Med tanke på det beskjedne omfanget av saker om oppretting av nye FS-
brukere, samt endringer på de eksisterende – ved UiO har vi rundt 550 slike saker per år – ønsker vi 
ikke å prioritere et nytt system for å ta hånd om dette. 
 

 

Høgskolen i Østfold 

 

Studiestedsadministrasjonene våre (SSAF=Fredrikstad og SSAH=Halden) har satt opp følgende 

prioritering for utvikling av digitale skjemaer.  

Studentweb 

1. Begrunnelse og klage på vurdering 

2. Godkjenning/innpass av eksterne emner  

3. Tilrettelegging til eksamen/særordning 

4. Søknader om permisjon 

5. Studentbekreftelser  

 

I tillegg har vi følgende ønsker/spørsmål:  

Vil det bli mulig å laste opp legeattest i Studentweb?  

Vil det bli mulig å laste opp politiattest i Studentweb? Og kan man i tilfelle slette dokumenter som er 

lastet opp i SW via FS (politiattester må jo slettes straks vi har registrert dem i lisenser i FS)? 

Vil det bli mulig å få varslinger i FS når det kommer inn ting via Studentweb? 

 

Fagpersonweb 

1. Sensurering 
2. Egenregistrering av informasjon for sensorer/eksamensvakter 
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Nord universitet 

 

Nord universitet slutter seg til de forslag som foreligger for digitalisering av skjema, og har følgende 
kommentarer:  
 
·         Vi forutsetter at institusjonen selv aktiverer de skjema man ønsker å gjøre tilgjengelig for 
studentene. 
  
 
For faglige/ansatte er det ønskelig med en prioritering som følger: 
 
·         Effektivisering og digitalisert innhenting av opplysninger for sensorer/eksamensvakter og 
egenregistrering for disse, samt bestilling av FS-brukere. 
 
·         Når studentene kan be om begrunnelse i StudenWeb er det også ønskelig at faglærer kan 
besvare/gi begrunnelsen via f.eks. fagpersonweb med direkte tilbakemelding til studenten.  (som 
lagres i studentens dokumentarkiv) 
 
·         Når studenten klager på karakter er det ønskelig at dette knyttes direkte til fast oppsatt 
brevtekst og går «sømløst» til sensor med «sømløs» tilbakemelding til studenten. Dette krever også 
en eller annen form for integrasjon mot P360. 
 
 
Andre digitale tjenester:              
 
·         I arbeidet med integrasjon mot TimeEdit er det ønskelig med en tilbakeskriving til FS av 
timeplan.  Dette vil digitalisere og effektivisere bruk av undervisningsenheter/aktiviteter og 
effektivisere bruk av oppmøteregistrering i Fagpersonweb. 
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Universitetet i Stavanger 

 

Her følger UiS sitt svar på høringen om behov for digitale skjemaer i FS. 
 
1.       Hva slags digitale tjenester for studenter og ansatte vi ønsker utvikles gjennom FS-systemene: 
 
Siden det er vi som har foreslått punktene som er nevnt, ønsker vi i utgangspunktet at alle disse på 
sikt blir utviklet gjennom FS-systemene. I tillegg så har musikkutdanningen egne følgeskjema i 
forhold til opptak. Disse er ved UiS digitale men ikke koblet opp mot FS. På sikt hadde det kanskje 
vært mulig å utrede om disse kunne vært koblet opp mot FS.. 
  
2.       Hvordan vil dere prioritere utviklingen av disse tjenestene opp mot hverandre? 
  
Av de som ikke allerede er under utvikling/i produksjon prioriterer vi slik: 
For studentweb: 
-          Sluttmelding  
-          Søknad om permisjon 
-          Studentbekreftelser 
-          Utsettelse av vitnemålsutskrift 
 
For faglige/ansatte: 
 
-          Egenregistrering av informasjon for sensor/eksamensvakter 
-          Skjema for bestilling av FS-bruker 
-          Sensorveiledning  
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Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

 
Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur og designhøgkolen i Oslo har startet en 
arbeidsgruppe mellom FS-kontaktene ved våre respektive institusjoner. Vi møtes jevnlig for å 
diskutere problemstillinger som er relevante for våre institusjoner. Vi støtter veldig utviklingen av 
digitale skjemaer knyttet direkte mot FS, og vil med levere ett samlet høringssvar. 
 
Svar på spørsmål 1: Disse digitale tjenestene ønsker vi at CERES utvikler. 
 
Søknadsweb: 
 
1.       Søknad i Søknadsweb som trinnvis prosess etter modell fra semesterregistreringen i 
Studentweb 
 
2.       Opplastede dokumenter knyttet til hvert søknadsalternativ, men også til flere om ønskelig 
 
3.       Spørreskjemafunksjonalitet (tilsvarende Studentweb) tilgjengelig i Søknadsweb, bør kunne 
knyttes til søknadsalternativ 
 
4.       Bli spurt om tidligere og pågående utdanning, gjerne flere linjer, i registreringsprosessen, og 
mulighet til å få dette ut i en søkerliste fra FS 
 
5.       La søkerne se alle tidligere resultater, interne og eksterne, i Søknadsweb 
 
  
Studentweb: 
 
1.       Søknader om permisjon 
 
2.       La menyvalget «aktive emner» være mulig å slå på og av i modulvalg 
 
3.       Studentbekreftelser (bestille i Studentweb) 
 
  
Fagpersonweb: 
 
1.       Sensurering med sensorveiledning 
 
2.       Opptaksmateriale for faglig vurdering tilgjengelig i Fagpersonweb 
 
3.       Skjema for bestilling av FS-bruker 
 
  
 
Svar på spørsmål 2: Det er tjenestene knyttet til Søknadsweb er viktigst for oss, dernest Studentweb 
og til slutt Fagpersonweb. 
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VID 

 

Vi takker for å bli spurt om behovet for digitale skjemaer i /tilknyttet FS.  

Vi har gjengitt spørsmålene og svarer direkte under disse.  

 

Hva slags digitale tjenester for studenter og ansatte ønsker dere at vi utvikler gjennom FS-

systemene? 

I tillegg de til som er skissert i høringsbrevet kunne vi tenke oss 

 Melding om navnendring for studenter 

 Legeerklæring ved fravær på eksamen (hvis «direkte» overføring til f eks P360 er mulig) 

Studentene bør ha mulighet til å trekke søknader og ha mulighet for å sende inn nye vedlegg til 

en søknad på Studentweb.  

Det vil også være en fordel at den enkelte institusjon selv kan styre hvilke funksjoner som skal 

være tilgjengelig for studentene på Studentweb. På VID er det for eksempel ikke mulig å søke om 

ta en eksamen for 4. gang. 

Når det gjelder sensurering antar vi at dette også gjelder for obliger og praksis; hvis ikke, er det 

ønskelig. 

1. Hvordan vil dere prioritere utviklingen av disse tjenestene opp mot hverandre 

For studenter ønsker vi at Ceres prioriterer  

1. studentbekreftelser  

2. utsettelse av vitnemål 

3. søknad om unntak fra oppmøteplikt til studiestart (helst i Søknadsweb) 

 

Når det gjelder faglige/ansatte ønsker vi  

1. egenregistrering av informasjon for sensorer og eksamensvakter 

 

Annet 

Vi synes det virker som en god ide å la studentene bruke Studentweb mest mulig for ulike 

søknader og meldinger, men det er avhengig av at integrasjonen mellom FS og P360 fungerer 

godt og er lett å bruke. 
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Universitetet i Bergen 

 
En del av forslagene vil kreve at det lagres sensitive personopplysninger i FS, så vi mener i 
utgangspunktet at disse ikke bør prioriteres før det eventuelt finnes løsninger/konsesjoner på plass 
for å håndtere dette på en trygg og riktig måte.  
 
Vi har et ønske som ikke står på listen allerede: Registrering av oppmøte på eksamen 
(eksamensvakten vil være den utførende her). 
 
Studentbekreftelser er noe som stadig etterspørres og bekreftelse på studentstatus er en bekreftelse 
som bør kunne lages på en slik måte at studenten selv «produserer» denne på Studentweb.  
 
Ellers er det viktigst for oss at det lages gode løsninger i bakkant for de tjenestene som allerede er på 
plass eller snart er på plass i webapplikasjonene: Oppmøteregistrering, sensurregistrering, 
begrunnelse og klage. 
 

 

Westerdals 

 
Det har ikke kommet nye forslag utover det som stod oppført i skjemaet, men her er i hvert fall 
punktene som ser ut til å være viktigst for oss: 
 
1. Gruppeeksamen (klage/begrunnelse): ønske om at opplegg for begrunnelse/klage for 
gruppeeksamen arbeides videre med 
  
2. Søknader om permisjon 
  
3. Tilrettelegging til eksamen 
  
4. Sensurveiledning 
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Dronning Mauds Minne Høgskole 

 

DMMH synes det er flott at CERES prioriterer å arbeide med ny funksjonalitet i FS-systemene som 

bidrar til digitalisering av det studieadministrative arbeidet. Vi benytter allerede en del elektroniske 

skjemaer på våre nettsider, se eksempler under. Disse gjør ikke annet enn å strukturere informasjonen 

som så sendes inn som en e-post, men det er likevel nyttig for mer effektiv saksbehandling. Som et 

strakstiltak hadde det kanskje vært en idé om det ble tilrettelagt på StudentWeb for at institusjonene 

kunne legge inn lenker til slike egenproduserte skjemaer på et egnet/egnede menyvalg, også der det 

ennå ikke er utviklet funksjonalitet i StudentWeb/FS. Man kunne f.eks. sett for seg et menyvalg som 

het «Skjemaer», der infotekst og lenker kunne legges inn gjennom et kodebilde i FS. På denne måten 

blir skjemaene lettere tilgjengelig for studentene, og de kan venne seg til at StudentWeb vil bli en viktig 

kanal for kommunikasjon i studieadministrative anliggender. 

Det beste er jo selvsagt funksjonalitet i StudentWeb som kommuniserer direkte med FS-basen og at 

saksbehandler slipper å registrere data manuelt, slik vi også forstår at det planlegges på sikt. Her mener 

vi også at det er viktig at CERES som en del av ny funksjonalitet ifm. dette utvikler gode grensesnitt i 

FS-basen slik at saker kan fordeles til saksbehandler, at det er mulighet for å varsle saksbehandler om 

nye saker, og at det er lett for saksbehandler å skaffe seg oversikt over saker som ikke er 

ferdigbehandlet. Det må også fortsatt være mulig, slik det er i dag, å styre hva som skal være mulig og 

ikke mulig å gjøre på StudentWeb gjennom modulvalg og kodebilder. 

Vi har følgende kommentarer til punktene som vi gjerne ser at prioriteres. 

1. Studentbekreftelser 

Her må det tas hensyn til at slike bekreftelser kan brukes til mange ulike formål og at det bør være 

noen valg om hvilken informasjon som skal tas med eller ikke. F.eks. om bekreftelsen brukes til: 

a) Skaffe politiattest ifm. praksis - må ha personens fødselsnummer og ev. en infotekst om at 

politiattest kreves i studiet. 

b) Dokumentere behov for fri/permisjon ifm. eksamen - må hente inn datoer for eksamen via 

vurderingsmeldinger. 

c) Dokumentere studieprogresjon og -varighet opp mot f.eks. Lånekassen - må kunne generere 

en enkel tabell med fullførte og planlagte emner inkl. omfang, samt vise periode for studierett. 

2. Sluttmelding 

Vi kaller dette for «Oppsigelse av studieplass» og bruker i dag dette skjemaet: http://dmmh.no/for-

vare-studenter/praktisk-informasjon/oppsigelse-av-studieplass. Det er viktig at studenten vil kunne ha 

mulighet for å spesifisere årsak til at han slutter, gjerne ved å velge blant forhåndsdefinerte årsaker, jf. 

skjemaet vårt. I denne forbindelsen er det også greit om det hadde vært et valg for å søke om å få 

refundert studieavgift, jf. dette skjemaet: http://dmmh.no/for-vare-studenter/ny-

student/studieavgift/skjema-refusjon-av-studieavgift. 

3. Tilrettelegging til eksamen/særordning 

http://dmmh.no/for-vare-studenter/praktisk-informasjon/oppsigelse-av-studieplass
http://dmmh.no/for-vare-studenter/praktisk-informasjon/oppsigelse-av-studieplass
http://dmmh.no/for-vare-studenter/ny-student/studieavgift/skjema-refusjon-av-studieavgift
http://dmmh.no/for-vare-studenter/ny-student/studieavgift/skjema-refusjon-av-studieavgift
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Her kan det være at den nødvendige vedlagte dokumentasjonen inneholder sensitive opplysninger, jf. 

kommentar under neste punkt. Det må være koplinger mot kodebildet «Spesialtilpasningstype» slik at 

man kan styre hvilke tilpasninger som det skal være mulig å søke på, samt hvilken informasjon som 

skal vises om ulike typer tilpasning. For søknad om tilrettelegging i emner, må studenten kunne velge 

blant alle planlagte emner i sin utdanningsplan, ikke bare de hun er meldt opp i akkurat nå. For vår del 

hadde det også vært fint om det var mulig å søke om tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag i et 

slikt menyvalg (dette kan inngå under tilrettelegging/særordning i et emne). Vi bruker i dag dette 

skjemaet for tilrettelegging: http://dmmh.no/for-vare-studenter/eksamen/tilrettelegging-sok, og 

dette skjemaet for praksis på særskilt grunnlag: http://dmmh.no/praksis/tildeling-av-

praksisplass/soknad-om-tildeling-av-praksisplass-pa-sarskilt-grunnlag. 

4. Søknader om permisjon 

Her må det tas hensyn til at det som regel må vedlegges dokumentasjon for søknaden og at denne kan 

inneholde sensitive personopplysninger. Man kunne sett for seg at det opprettes en egen 

(tidsbegrenset) lagringsplass i FS for slik dokumentasjon, der det kreves en egen rolle for å se innholdet 

og ev. hente det ut for å overføre til arkivsystem. Vi bruker i dag dette skjemaet: http://dmmh.no/for-

vare-studenter/praktisk-informasjon/permisjon. 

 

Vi har også noen kommentarer til punkter der det allerede finnes funksjonalitet eller er funksjonalitet 

under utvikling: 

5. Ang. punktet «Godkjenning/innpass av eksterne emner». Her gjør vi av og til en 

«forhåndsgodkjenning» av innpassing for søkere i opptaksprosessen, og har hørt at dette også skjer 

ved andre institusjoner. Årsaken er å kunne planlegge om det ev. kan tilbys noen ekstra plasser i et 

studium dersom søkere allerede har fullført deler av studiet, samt å øke muligheten for at søkere 

takker ja til et ev. tilbud. Så det hadde vært fint om det var en funksjonalitet i SøknadsWeb der søkeren 

kunne hake av for emner hun søker om å få innpasset ved et ev. tilbud. 

6. Ang. punktet «Oppmøteregistrering». Vi har stort behov for registrering av oppmøte, men får ikke 

til å bruke funksjonaliteten som finnes da alt som registreres må knyttes opp mot 

undervisningsaktiviteter/timeplaner, noe vi ikke registrerer i FS (med unntak av partiplassering for 

praksis). Vi har tilstedeværelse som et arbeidskrav i de fleste emner, som regel med et krav om 

minimum 80 % tilstedeværelse. Så vi skulle ønsket at funksjonaliteten kunne vært tilrettelagt å føre 

oppmøte på en slik måte at det kun baserer seg på registrert oppmøte/tilstedeværelse på et gitt antall 

timer innenfor et emne, uten at dette må knyttes opp mot spesifikke undervisningsaktiviteter. Og at 

studenten hadde kunnet se sin tilstedeværelsesprosent/fraværsprosent i StudentWeb underveis 

basert på det som er registrert på studenten og en forhåndsdefinert total av undervisningstimer i 

emnet. 

Ellers så er det ikke noen punkter vi savner ut over de som er nevnt i høringsnotatet. 

 

  

http://dmmh.no/for-vare-studenter/eksamen/tilrettelegging-sok
http://dmmh.no/praksis/tildeling-av-praksisplass/soknad-om-tildeling-av-praksisplass-pa-sarskilt-grunnlag
http://dmmh.no/praksis/tildeling-av-praksisplass/soknad-om-tildeling-av-praksisplass-pa-sarskilt-grunnlag
http://dmmh.no/for-vare-studenter/praktisk-informasjon/permisjon
http://dmmh.no/for-vare-studenter/praktisk-informasjon/permisjon
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Høgskolen på Vestlandet 

 

Viser til e-post av 28.3.17 med høring om behov for digitale skjemaer i FS (referanse FS-17-053-5)  
 
 
Vi ser på det som svært positivt at CERES har fokus på digitalisering av tjenester i 
utdanningssektoren. Vi er også generelt tilhengere av digitale løsninger som gir studenten mulighet 
til selvbetjening rundt egne opplysninger, og at man har et mål om effektivisering av 
administrasjonen. 
 
Vi har i dag en rekke papirskjema eller hjemmelagde digitale skjemaløsninger som verken har kobling 
mot FS eller arkiv- og saksbehandlingssystemet Public360. Dette medfører både liten grad av 
forenkling for brukeren og liten grad av effektivisering for administrasjonen. Brukeren må fortsatt 
fylle inn allerede eksisterende opplysninger og saksbehandler må fortsatt følge opp manuelt i forhold 
til både FS og Public360 i etterkant. Vi mener derfor hovedfokuset bør ligge på å utvikle løsninger 
som i så stor grad som mulig kan bli automatisert og heldigitalisert. Det er imidlertid også viktig at 
dette skjer innenfor de rettslige rammer som gjelder håndtering av personopplysninger og sensitive 
personopplysninger, samt at en er bevisst på at en unngår dobbeltarbeid med unødige registreringer 
i flere system. Det er i den sammenheng viktig at en også ser eventuelle digitale løsninger i forhold til 
arkiv- og saksbehandlingssystem.  
 
Vi mener det primære fokuset bør være på å prioritere fullføring av påbegynt funksjonalitet og 
saksgang rundt søknad om godkjenning, samt klage og begrunnelse i Studentweb, før en går i gang 
med et arbeid som skal sørge for at Studentweb kan brukes til å dekke flere oppgaver. Vi mener at 
det sekundære fokuset bør gå på løsninger som fullt og helt kan digitaliseres og automatiseres uten 
videre oppfølging av saksbehandler, og uten at det innbefatter sensitive personopplysninger og 
dermed kobling opp mot arkiv- og saksbehandlingssystemer. 
 
På bakgrunn av dette tenker vi at en heldigitalisert løsning for studentbekreftelser bør stå høyt på 
listen over ny funksjonalitet en skal i gang med. Vi ser for oss en løsning hvor studenten kan velge 
mellom et sett av standardiserte studentbekreftelser, gjerne også med mulighet til å få med 
vurderingsmeldinger, som studenten selv kan hente og dele digitalt på samme måte som med en 
digital karakterutskrift. Fokuset bør ligge på løsninger som fullt og helt ut er automatiske og som ikke 
krever fritekst eller etterarbeid av saksbehandler. En slik digital løsning vil være en klar forenkling for 
bruker og klart arbeidsbesparende for administrasjonen.  
 
Sluttmelding kan også være en slik mulighet. Vi ser for oss en enkel løsning hvor studenten nærmest 
kan trykke på en knapp som vil sette sluttdato og oppdatere studentstatus til SLUTTET i FS. 
Studenten får samtidig en automatisk generert standardisert bekreftelse sendt til sin private e-
postadresse, samtidig som det går en automatisk generert og standardisert sluttmeldingen til 
institusjonens arkivsystem fra studenten.  
 
Utover dette vil vi også be om at det utviklingsarbeidet som er under arbeid og det som kommer 
også tar hensyn til praksisområdet. Alle løsninger som tilrettelegges for vurdering, det være seg 
klage, begrunnelse, sensur osv. bør også være tilpasset slik at de kan benyttes ved praksis. Det 
samme gjelder eventuelle løsninger for refusjoner, permisjoner, søknader om særplasser og 
tilrettelegging. Praksisadministrasjon er et omfattende arbeidsområde som ofte har særskilte behov, 
og det er således vesentlig at digitale løsninger som skal forenkle og effektivisere også er tilpasset 
dette området. 
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Når det gjelder tjenester for faglige og andre ansatte så mener vi det samme bør gjelde her som i 
forhold til Studentweb, nemlig at en primært har fokus på å fullføre og videreutvikle allerede 
påbegynt funksjonalitet i Fagpersonweb knyttet til sensurering og oppmøteregistrering, før en 
begynner arbeidet med nye funksjonaliteter.   
 
Mulighet for opplasting og eventuell nedlasting av Sensorveiledning i Fagpersonweb/Studentweb er 
noen en kanskje kan vurdere. Dette henger jo til en viss grad sammen med funksjonaliteten rundt 
mulighetene for sensurering via Fagpersonweb. Vi ser for oss en funksjonalitet hvor faglærer/sensor 
har mulighet til å laste opp sensorveiledning i Fagpersonweb i forbindelse med sensurinnlegging, og 
at denne igjen kan være mulig å laste ned for studentene via Studentweb (en funksjonalitet på 
resultatsiden, sammen med statistikk?).  
 
Når det gjelder forslagene rundt timeplanønsker, egenregistrering av informasjon for sensorer og 
eksamensvakter, samt skjema for bestilling av FS-bruker så er ikke dette område vi mener bør 
prioriteres i denne omgang. 
 
Timeplan og eksamensplan legges av administrasjonen og vi ønsker ikke å tilrettelegg for individuelle 
ønsker fra den enkelte fagansatte på dette området. Det vil selvsagt være mulig at en kan gjøre 
individuelle tilpasninger etter avtale mellom ansatte og arbeidsgiver, men dette håndteres greit slik 
det gjøres i dag og skal i alle tilfeller holdes på et minimumsnivå. Muligheten for egenregistrering av 
personinformasjon knyttet til sensorer og eksamensvakter ser vi ikke som et hensiktsmessig fokus i 
forhold til FS, da ser vi heller at det arbeides for en god integrasjon mellom FS og lønns- og 
personalsystem, som vi mener bør være det autoritative systemet for denne type opplysninger. 
 
Når det gjelder skjema for bestilling av FS-bruker så er det helt klart behov for gode systematiske 
ordninger knyttet til opprettelse, vedlikehold og avslutting av FS-brukere, men vi ser ikke helt 
behovet for at CERES skal utvikle digitale løsninger for dette.  
 

 

  



20 
FS-17-015-5-2 

 

Høgskolen i Oslo og Akershus 

 

Vi viser til CERES høringsbrev om behov for digitale skjemaer i FS mottatt 28.03.17. 

I høringsbrevet ønsker CERES svar på følgende: 

1. Hva slags digitale tjenester for studenter og ansatte ønsker dere at vi utvikler gjennom FS-

systemene?  

2. Hvordan vil dere prioritere utviklingen av disse tjenestene opp mot hverandre? 

HiOA ser et generelt behov for flere digitale tjenester og skjema i FS og stiller seg positiv til 
planleggingsgruppens forslag. HiOA synes samtlige av forslagene som er fremmet vil være gunstige å 
utvikle.  

På generelt grunnlag mener vi at tjenester som i større grad vil føre til en mer effektiv 
saksbehandling er mest hensiktsmessige, både for studenter og ansatte. Vi ser for oss at tjenestene 
med fordel kan ha tilhørende funksjonalitet i FS i form av oppretting/oppdatering av felter og rader, 
og at det må være enkelt å holde oversikt over henvendelser.  

HiOA har diskutert de foreslåtte punktene i høringsbrevet og har kommet frem til følgende: 

For studenter  

1) Søknader om permisjon 

 HiOA mottar i dag en stor mengde søknader om permisjon. Behandling av disse 
søknadene er tidkrevende. FS-tjenester som kan effektivisere saksbehandling er 
viktig for HiOA. 

2) Tiltrettelegging til eksamen/særordning 

 HiOA mottar i dag en stor mengde søknader om tilrettelegging. Behandling av disse 
søknadene er tidkrevende. FS-tjenester som kan effektivisere saksbehandling er 
viktig for HiOA. 

3) Søknad til 4. gangseksamen (dispensasjon) 

 HiOA har ikke en stor saksmengde av saker som omhandler 4.gangseksamen. Vi ser 
imidlertid for oss at en slik funksjon vil være nyttig.  

4) Studentbekreftelser 

 HiOA ser nytteverdi av studentbekreftelser via studentweb. Vi ser for oss at dette 
med fordel kan automatiseres.  

5) Sluttmelding 

 HiOA tror sluttmelding vil kunne være nyttig. 
6) Utsettelse av vitnemålsutskrift 

 HiOA mener at utsettelse av vitnemålsutskrift vil være en god funksjon å få inn i 
studentweb. 

7) Søknad om unntak fra oppmøteplikt til studiestart 

 HiOA stiller seg positiv til søknad om unntak fra oppmøteplikt, men seg per i dag ikke 
noe sterkt behov for dette.  

For faglige /ansatte 

8) Timeplanønsker 

 HiOA har ingen innsigelser mot denne tjenesten, men ser per i dag ikke et behov for 
dette på vår institusjon. 

9) Egenregistrering av informasjon for sensorer/eksamensvakter 
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 HiOA tror tjenesten kan være nyttig.  
10) Sensorveiledning til Fagpersonweb/Studentweb 

 HiOA ser for seg at dette kan være nyttig, men ønsker gjerne en integrasjon med 
digitalt eksamenssystem for å forhindre at denne må legges inn flere steder. 

11) Skjema for bestilling av FS-bruker 

 HiOA tror skjema for bestilling av FS-bruker vil være nyttig, men har per i dag en 
tilfredsstillende håndtering for bestilling av FS-brukere.  

HiOA vil for øvrig påpeke at prioritering mellom forslagene er vanskelig uten å ha kjennskap til 
bakgrunnen for forslagene, og uten å kjenne til hvordan tjenestene er tenkt implementert.  

 

 

Høgskolen på Innlandet 

 
Digitale skjema for studenter og ansatte vi ønsker utviklet gjennom FS-systemene i prioritert 
rekkefølge; 
 
  
a.       Godkjenning/innpass av eksterne emner (kommer våren ’17) – herunder Søknad om 
forhåndsvurdering 
 
b.      Begrunnelse/klage på vurdering (I produksjon mars ’17) 
 
c.       Skjema for bestilling av FS-bruker – vi har ikke tatt stilling til hvor dette bør ligge! 
 
d.      Søknader om permisjon 
 
e.      Tilrettelegging til eksamen/særordning 
 
f.        Søknad til 4. gangs-eksamen (dispensasjon) 
 
g.       Klage over karakterfastsetting 
 
h.      Studentbekreftelser 
 
i.         Søknad om fritt sammensatt bachelorgrad 
 
j.        Egenerklæring ifm innlevering av studentarbeider (kildebruk) 
 
k.       Søknad om utvidet studierett. 
 
l.         Timeplanønsker – vi har ikke tatt stilling til hvor dette bør ligge! 
 
m.    Søknad om privatisteksamen 



<sideskift> 



 

 

 

 
Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og 

høyskoleavdelingen 

Saksbehandler 

Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* Ann Marit Roterud 

Espe 
 

0032 Oslo Org no.  
postmottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872 417 842  

 

 

 

 

Universiteter og høyskoler  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/6853-  31.01.2017 

 

Godskrivingsreglene i universitets- og høyskoleloven § 3-5 første og annet ledd   

På bakgrunn av at departementet har fått flere henvendelser knyttet til tolkningen og 

anvendelse av reglene om godskriving og fritak i universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 3-5 

første og annet ledd, mener departementet at det er behov for noen nærmere kommentarer til 

bestemmelsen. Det følger av uhl. § 3-5 første og annet ledd:  

  

(1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, skal godskrive 

beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr 

akkrediterte studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige 

krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved institusjonen. Vedkommende 

institusjon skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme 

grad.  

(2) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, kan gi fritak for 

deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av 

realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan pålegge institusjonene å 

samordne sin praksis.  

 

Vedtak i saker om godskriving og fritak er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, 

med de rettigheter som utløses av dette etter forvaltningsloven kapittel VI, jf. uhl.  § 7-6 annet 

ledd. Dette innebærer at vedtak kan påklages til institusjonenes klagenemnd, jf. uhl. § 5-1.  

 

Universiteter og høyskoler må realitetsbehandle søknader om godskriving eller fritak. Det 

innebærer at avslag må begrunnes med en vurdering av at en utdanning ikke oppfyller de 
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faglige kravene som stilles i utdanningen det søkes om godskriving i, eller at den avlagte 

utdanningen eller realkompetansen ikke er velegnet som grunnlag for fritak. 

 

Godskriving 

Regelen om godskriving følger av uhl. § 3-5 første ledd. Godskriving gjelder bare utdanning 

som er omfattet av universitets- og høyskoleloven. Er vilkåret oppfylt, plikter 

utdanningsinstitusjonen å godskrive utdanningen dersom utdanningsinstitusjonen finner at 

studentens beståtte emner, fag, eksamener eller prøver oppfyller de faglige kravene som er 

satt av institusjonen. Det følger av institusjonens studieplaner, nasjonale rammeplaner m.m. 

hvilke faglige krav som gjelder for de enkelte fag og utdanninger.  

 

Å godskrive utdanning innebærer at studenten ikke må ta tilsvarende beståtte emner, fag, 

eksamener eller prøver på nytt, slik at utdanningen kan inngå som en del av studiet der 

studenten har søkt om godskriving. Departementet viser til at tid-for-tid-prinsippet er 

hovedregelen ved godskriving, som betyr at utdanningen skal godskrives med samme antall 

studiepoeng ved den institusjonen som godskriver, som ved den institusjonen studenten har 

avlagt eksamen. 

 

Den enkelte utdanningsinstitusjon må likevel vurdere om den gjennomførte utdanningen 

oppfyller de faglige kravene institusjonen har fastsatt for utdanningen. I Ot.prp. nr. 79 (2003-

2004) skrev departementet i merknadene til denne bestemmelsen, som den gang var § 3-4 

første ledd: "Hovedregelen må modereres ved innpassing i spesielle grader ved en annen 

institusjon, ettersom den enkelte institusjon selv fastsetter studieplaner med nærmere krav til 

bredde og fordypning i det enkelte studium. Dette betyr at en student som har tatt én spesiell 

utdanning ved en institusjon ikke vil ha rettslig krav på full uttelling i studiepoeng ved 

innpassing i en annen type utdanning ved en annen institusjon." Videre skrev departementet i 

Ot.prp. nr. 83 (2007-2008): "Det må likevel tas forbehold da den enkelte institusjon har 

studieplaner med nærmere krav til bredde og fordypning i det enkelte studium. Hvorvidt slik 

innregning kan skje i en konkret grad eller yrkesutdanning, og i tilfelle med hvor stor 

uttelling, avhenger av reglementet for vedkommende grad."   

 

Departementet har fått spørsmål om hvordan en utdanningsinstitusjon konkret skal godskrive 

beståtte emner, fag, eksamener eller prøver i tilfeller der utdanningsinstitusjonene gir ulik 

uttelling i studiepoeng for det samme emnet, faget, eksamenen eller prøven. Et eksempel på 

dette er eksamen i medikamentregning i sykepleierutdanningen, som er fastsatt i rammeplan 

for sykepleierutdanning. Antall studiepoeng eksamen i medikamentregning gir, kan variere 

etter hvilken institusjon studenten avlegger eksamen ved. Med utgangspunkt i rammeplanen 

utarbeider institusjonene fagplaner som viser hvordan de organiserer studieprogrammene 

innenfor rammeplanens bestemmelser. Oppfyller en avlagt eksamen de faglige kravene til en 

bestemt eksamen ved en annen institusjon, skal eksamen godskrives uavhengig av om det er 

gitt studiepoeng eller om det er gitt ulik antall studiepoeng. Når utdanningsinstitusjonen 

godskriver en eksamen skal studenten få godskrevet samme antall studiepoeng som 

institusjonen som godskriver gir ved avlagt eksamen hos seg, slik at studenten innpasses i 

studieløpet.  
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Det følger av § 3-5 første ledd siste setning av utdanningsinstitusjonen skal påse at det ikke 

gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad. Bestemmelsen gjelder for 

tilfeller der studenten har overlappende fag eller emner. Utdanningsinstitusjonene må i det 

enkelte tilfellet gjøre en konkret vurdering av hva som skal anses som dobbel uttelling, både 

ut fra hvor stor grad av overlapp det er tale om, og hvor sentrale elementer i faget eller emnet 

det er tale om. Forbudet mot dobbel uttelling gjelder ikke mellom grader, men innenfor én og 

samme grad. Det at studenten har fått uttelling for et fag i en grad tidligere, er ikke til hinder 

for at faget kan inngå i en ny grad, dersom faget oppfyller deler av kravene som stilles til den 

nye graden.  

 

Fritak 

Regelen om fritak følger av uhl. § 3-5 annet ledd. Fritak omfatter utdanning fra utenlandske 

og norske institusjoner som ikke tilbyr akkrediterte studier etter universitets- og 

høyskoleloven. Utenlandsk høyere utdanning, fagskoleutdanning og voksenopplæring er 

omfattet av denne bestemmelsen.  

 

Regjeringen har nylig lagt frem Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden 

fagskoleutdanning. Regjeringen mener at det er viktig å legge til rette for gode og forutsigbare 

overganger mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning og for at det gis 

en rimelig avkortning (fritak) der utdanningens læringsutbytte tilsier det.  

 

Det er høyskolen eller universitetet som vurderer søknaden om fritak opp mot et konkret 

studium eller emne. Fritaksvurderinger foretas på grunnlag av søknader fra enkeltstudenter 

som mener at de har en utdanning som har gitt dem et læringsutbytte som tilsvarer 

læringsutbyttet i ett eller flere emner ved det aktuelle studieprogrammet. Institusjonen må 

vurdere om de delene av utdanningen det søkes fritak om kan sies å være tilstrekkelig dekket 

av allerede avlagt eksamen eller prøve. Dette vurderes på bakgrunn av institusjonens faglige 

krav til de deler av utdanningen det søkes fritak fra.  

 

Bestemmelsen slår også fast at dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for fritak. 

For at en søknad om fritak skal kunne innvilges, må søkerens kompetanse vurderes som 

likeverdig med læringsutbyttet som er fastsatt for studiet, faget eller emnet som det søkes 

fritak for. Et innvilget fritak betyr at institusjonen som gir fritaket, går god for at fritakssøker 

har kompetanse likeverdig med det som forventes av en ordinær student som har gjennomført 

og bestått det samme emnet ved institusjonen. Fritaket betyr at studenten ikke trenger å delta i 

studieopplegget fritaket gjelder for, eller erstatte det med et annet emne. 

 

Med hilsen  

 

Anne Grøholt (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Ann Marit Roterud Espe 

 rådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 TRONDHEIM 

E-post: Dragvoll, Loholt Allé 87, 
Paviljong C 

+47 73 59 19 00 Ingvill Aune 

postmottak@su.ntnu.no Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47  Tlf: +47 73 59 04 35 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 
 

 

 

Notat 

Til: 
Anne Marie Snekvik 

 

Kopi til: 
Institutt for sosialantropologi, Institutt for geografi, Institutt for pedagogikk og 

livslang læring, Institutt for lærerutdanning, Institutt for sosialt arbeid, Institutt for 

sosiologi og statsvitenskap, Institutt for psykologi 
 

Fra: 
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 

 

Ber om presisering av notat fra KD om godskrivningsreglene i 
universitets- og høyskoleloven 
 

 

SU-fakultetet viser til notat fra KD 31.01.2017 om tolkningen og anvendelsen av 

godskrivningsreglene i § 3-5 første og annet ledd i universitets- og høyskoleloven. Fakultetet er 

usikker på flere momenter i notatet, og ber om en redegjørelse av hvordan NTNU skal forholde seg 

til tolkningene. 

 

Godskriving  

KD skriver på side 2 at «Departementet viser til at tid-for-tid-prinsippet er hovedregelen ved 

godskriving, som betyr at utdanningen skal godskrives med samme antall studiepoeng ved den 

institusjonen som godskriver, som ved den institusjonen som studenten har avlagt eksamen.» Dette 

er i tråd med SU- (og tidligere SVT-)fakultetets praktisering av regelen. En student som for 

eksempel har avlagt STV1020 Metode og statistikk på 10 studiepoeng fra Universitetet i Oslo, har 

fått innpasset emnet som erstatning for SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode i en 

bachelorgrad ved NTNU, og har fått godskrevet 10 studiepoeng, selv om SOS1002 er på 15 

studiepoeng. Studenten må likevel oppfylle kravet til totalt 180 studiepoeng i graden, og 105 

studiepoeng i fordypningen i statsvitenskap, og har dermed måttet sørge for å ta nok emner til å 

oppfylle studiepoengskravet.  

 

Fakultetet er derimot usikker på hva KD mener i siste avsnitt på side 2: 

 

Oppfyller en avlagt eksamen de faglige kravene til en bestemt eksamen ved en annen 

institusjon, skal eksamen godskrives uavhengig av om det er gitt studiepoeng eller om det er 

gitt ulik antall studiepoeng. Når utdanningsinstitusjonen godskriver en eksamen skal 
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studentene får godskrevet samme antall studiepoeng som institusjonen som godskriver gir 

ved avlagt eksamen hos seg, slik at studenten innpasses i studieløpet (vår utheving).  

 

KD bruker sykepleierutdanningen med fastsatt rammeplan som eksempel, men SU-fakultetet er 

usikker på hvordan dette slår ut for disiplinstudier. Vil det si at MET1020 fra UiO skal godskrives 

med 15 studiepoeng som NTNU gir for samme faginnhold i SOS1002, i stedet for 10 studiepoeng 

gitt ved UiO? Eller gjelder eksempelet fra sykepleierutdanningen kun for utdanninger som styres av 

rammeplaner? Og hvordan skal dette i så fall komme til syne i utdanningsplanen og på vitnemålet? 

Skal det eksterne emnet framgå av vitnemålet, men med høyere antall studiepoeng enn emnet er gitt 

ved institusjonen det er avlagt ved? Det fleste resultater fra andre norske akkrediterte læresteder 

innhentes via resultatoverføring i FS, og en slik praksis vil medføre at NTNU må endre på omfanget 

av de overførte resultatene.   

 

SU-fakultetet ønsker også en avklaring av om et eksternt emne på f.eks. 20 studiepoeng skal 

reduseres i antall studiepoeng dersom det innpasses som erstatning for et NTNU-emne på 7,5 

studiepoeng.  

 

Fritak  

SU-fakultetet registrerer at fritak omfatter utdanning fra utenlandske og norske institusjoner som 

ikke er omfattet av universitets- og høyskoleloven, deriblant fagskoleutdanning. KD legger til grunn 

at det er høyskolene eller universitetene selv som vurderer søknaden om fritak opp mot et konkret 

studium eller emne, men i hvor stor grad er nye NTNU omforent om praksis for å gi fritak på 

bakgrunn av fagskoleutdanning? Ifølge notatet fra KD vil NTNU ved å innvilge fritak på bakgrunn 

av fagskoleutdanning, «gå god for at studenten har kompetanse likeverdig med det som forventes av 

en ordinær student som har gjennomført og bestått det samme emnet ved institusjonen». I realiteten 

innebærer dette at NTNU innvilger fritak for utdanning på nivå 6 eller 7 i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk på bakgrunn av utdanning tatt på nivå 5. Hvordan stiller NTNU seg til en 

slik praksis? 
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Studentbevis-appen 

Studentbevis-appen er en hybrid av studentkortet og semesterkvittering (inneholder både 

legitimasjon (bilde) og gyldighetsstempel. Siden studentkort brukes til bl.a. adgangskontroll og 

utskrift ved en del institusjoner så utstedes det også egne studentkort ved de fleste institusjoner. 

Pr. i dag så er litt forskjellige rutiner på hvem som får tilgang på gyldig semesterkvittering i 

studentbevis-appen ved de forskjellige institusjonene. 

På FS sine hjemmesider om Studentbevisappen står det under hva studentene må gjøre for å kunne 

ta i bruk appen følgende under Betale semesteravgift: 

Ulike betalingsformer 

Det er opp til institusjonene å avgjøre hvilke betalingsformer som gir semesterkvittering. I FS angis dette i 

bildet Betalingsform. Man kan åpne dette bildet ved å dobbeltklikke på feltet Form i Registerkortet. I bildet 

Betalingsform ser man hvilke valg institusjonen har gjort mht ulike betalingsformer og om de skal få 

semesterkvittering eller ikke. 

Studenter som studerer ved flere utdanningsinstitusjoner, og som kun har betalt ved en av dem, anbefales 

å logge på i appen med den institusjonen de har betalt semesteravgift ved. Dette da de færreste 

institusjoner gir semesterkvittering til studenter med betalingsformen EKSTERN. 

 

I FS til UiS har vi følgende innstillinger: 

 

Vi har 4 aktive betalingsformer ved UiS. 3 fellesverdier og en lokal verdi. Blant disse så er det to 

koder som vi gir tilgang til gyldig semesterkvittering. Det er de som har betalt semesteravgift ved 

UiS og de studenter som er tilreisende utvekslingsstudenter på avtale. Studenter som betaler 

semesteravgift ved andre institusjoner eller har fritak for betaling får ikke gyldig semesterkvittering 

fra oss. Disse studentene kan da ikke benytte seg av tilbud som blir gitt gjennom Samskipnaden i 

Stavanger. 

Har andre institusjoner stor forskjell fra dette på hvem de utsteder semesterkvittering til? Hadde 

det vært mulig å ha fellesverdier her slik at reglene var like blant alle institusjoner?  
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Forskrift om studentsamskipnader 

 

Kapittel 7. Betaling av semesteravgift 

§ 15.Semesteravgift 

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift hvis formål er å dekke utgifter som knytter 
seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. 

Semesteravgift skal betales til den studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen er 
knyttet til, hvis ikke annet følger av § 18. Studenter som er tatt opp til studier ved flere 
utdanningsinstitusjoner skal betale til studentsamskipnaden ved den 
utdanningsinstitusjonen hvor flest studiepoeng avlegges. 

Semesteravgiften innkreves så tidlig som mulig i semesteret, og innkreves normalt 
for ett semester om gangen. 

Alle studenter ved en studentsamskipnad skal betale den samme semesteravgiften. 

§ 16.Bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid 

Øverste studentorgan ved utdanningsinstitusjonen fastsetter hvilke typer 
studentbasert internasjonalt hjelpearbeid det kan kreves inn bidrag til sammen med 
semesteravgiften, og størrelsen på bidraget. 

Den som er ansvarlig for innkrevingen fastsetter selv innkrevingsmåte. Ved 
innkreving skal studentene informeres om at bidrag til studentbasert internasjonalt 
hjelpearbeid er frivillig og om fremgangsmåte ved eventuelle krav om refusjon av bidrag i 
ettertid. 

Organisasjonen som mottar bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid er 
ansvarlig for refusjon av innbetalt bidrag, hvis ikke annet er avtalt med den ansvarlige for 
innkrevingen. Den enkelte student skal ikke ha ekstrautgifter ved krav om refusjon av 
innbetalt bidrag. 

§ 17.Plikt til å betale semesteravgift 

Følgende personer skal betale semesteravgift: 

a) En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 

studiepoeng eller mer per semester. 

b) enhver som melder seg opp til eksamen. 

En person som er tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 
studiepoeng per semester, kan velge å betale semesteravgift. 

Studenter som er i fødselspermisjon, jf. universitets- og høyskolelovens § 4-5, kan 
velge å betale semesteravgift. 

Doktorgradskandidater som får støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter 
reglene i sjette del i forskriftene til lov om utdanningsstøtte til elever og studenter, 
gjennom Norad eller UD-finansierte programmer, kan velge å betale semesteravgift. 

Ved tvil skal utdanningsinstitusjonen, etter å ha rådført seg med 
studentsamskipnaden, avgjøre om en person skal regnes for å være student etter første 
ledd. 
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Utdanningsinstitusjonen kan bestemme at deltakerne på studier som faller inn under 
oppdragsreglementet ikke skal betale semesteravgift når det etter en samlet vurdering av 
undervisningens omfang, undervisnings- og eksamenssted og andre forhold ikke virker 
rimelig å regne deltakerne som studenter. 

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1343 (i kraft 1 jan 2013). 

§ 18.Fjernundervisningsstudenter og studenter ved desentraliserte studier 

Studenter som følger undervisning som er organisert som fjernundervisning og som 
ikke er bosatt i nærheten av den utdanningsinstitusjon der de avlegger eksamen, kan 
velge å betale semesteravgift til studentsamskipnad som har tilbud ved bostedet. 

Ansvarlig utdanningsinstitusjon kan bestemme at studenter ved et desentralisert 
studium skal betale semesteravgift til studentsamskipnaden som har tilbud ved 
undervisningsstedet. Et slikt vedtak forutsetter en avtale med studentsamskipnaden på 
undervisningsstedet. 

§ 19.Ansvar for innkrevingen 

Vedkommende utdanningsinstitusjon krever inn semesteravgiften i samråd med 
studentsamskipnaden. Innkrevingen kan imidlertid gjennomføres av vedkommende 
studentsamskipnad når forholdene ligger til rette for det, og avtale er inngått med 
utdanningsinstitusjonen. Den som krever inn avgiften, kan iverksette tiltak for å 
kontrollere at avgiften innbetales. 

Studenter som etter § 18 første ledd kan velge å betale semesteravgift til en annen 
studentsamskipnad, må dokumentere overfor den ansvarlige for innkreving av 
semesteravgift ved eksamensinstitusjonen at semesteravgift er betalt til en annen 
studentsamskipnad. 

§ 20.Studentbevis og semesterkort 

Studentbeviset skal ha en slik form at det kan benyttes som legitimasjon i 
studiesammenheng og der studentmoderasjon ytes. Studentbevis er bare gyldig 
sammen med semesterkort. 

Semesterkort utstedes snarest mulig etter at semesteravgift er betalt. 

§ 21.Overføring 

Overføring av semesteravgift fra utdanningsinstitusjon til studentsamskipnad skal 
foretas fortløpende, normalt innen en måned etter innbetalingen. 

§ 22.Refusjon 

Studenter som har betalt mer enn en gang for samme semester kan kreve å få 
refundert semesteravgiften. Dette gjelder der det er betalt inn flere ganger til samme 
studentsamskipnad eller der det er betalt til forskjellige studentsamskipnader for samme 
tidsrom. 

Refusjon kan også kreves av studenter som ikke registrerer seg, eller studenter som 
avbryter studiet tidlig i semesteret etter at semesteravgiften er betalt. For refusjon etter 
dette ledd kan den enkelte utdanningsinstitusjon i samråd med studentsamskipnaden 
fastsette en frist for refusjonskravet. 
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 Høring om behov for ny funksjonalitet i FS i forbindelse med obligatorisk 
oppmøte 

 
Som en del av arbeidet med videreutvikling av Fagpersonweb har CERES utviklet en modul for 
oppmøteregistrering på undervisning. Data fra oppmøteregistreringen lagres i FS og kan hentes opp 
av saksbehandler i bilder og rapporter i FS-klienten, men den videre behandlingen må gjøres manuelt. 
Planleggingsgruppen ønsker at det utvikles ny funksjonalitet slik at mest mulig av denne 
behandlingen kan gjøres automatisk. Til dette arbeidet trengtes innspill fra institusjonene på hvilke 
reglementer som finnes for obligatorisk oppmøte på undervisning. På vegne av planleggingsgruppen 
sendte CERES ut høringsbrev 13. februar 2017.  
 
CERES ønsket tilbakemelding på følgende to spørsmål: 
 

1. Hva slags regler finnes for obligatorisk oppmøte til undervisning? 

2. Hva er konsekvensene av at en student ikke oppfyller oppmøtekravet i de enkelte tilfellene? 

Mister hun for eksempel studieplassen, plass på undervisningsparti, mulighet til å gå opp til 

eksamen? 

Institusjonene ble oppfordret til å sende med konkrete eksempler fra studieprogram og emner der 
kravene til oppmøte ble beskrevet.  
Følgende syv institusjoner svarte på høringen:  
Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen Kristiania, Universitetet i Agder, 
Universitetet i Oslo, UiT Norges arktiske universitet, og Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS). 
Høringssvarene er vedlagt dokumentet.   
  

Oppsummering av høringssvar:  

Reglene for obligatorisk oppmøte ved institusjonene er i stor grad knyttet til arbeidskrav for emnet. 
Som oftest har institusjonene krav om at studenten møter opp på mellom 60-90% av undervisningen 
(gjelder både forelesninger og seminarundervisning)  avhengig av emne og lærested.  
I tillegg er det mange emner som har obligatorisk fremmøte på f.eks. laboratoriekurs/øvelser, 
ekskursjoner, feltarbeid samt ulike typer praksis. Ved fravær ut over oppmøtekravet opererer de 
fleste lærestedene med at studenten ikke får gå opp til eksamen i emnet.  
Ved for mye fravær i praksisperioden fører det til at studenten ikke får godkjent/bestått denne.  
 
Mange institusjoner har også krav om oppmøte første studiedag/første undervisningsparti; med 
mindre studenten gir beskjed om fravær på forhånd mister vedkommende studieplassen. 
For noen emner (ved HiOA og UiO) kan det gis et alternativt arbeidskrav for å kompensere for fravær 
fra undervisningen, slik at studenten likevel får gått opp til eksamen.  
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Kommentar fra Ceres 
Noen av institusjonene har meldt tilbake om krav om oppmøte til første studiedag. Dette 
administreres vel hovedsakelig av saksbehandlere, og det finnes et bilde i FS-klienten for å 
(masse)registrere møttstatus, som oppdateres på søknaden, og det finnes rutiner for automatisk 
inndragning av studierett basert på ikke møtt til studiestart. Hvis møttregistrering første 
undervisningsdag skal gjøres av fagpersoner via Fagpersonweb, må det imidlertid utvikles ny 
funksjonalitet. 
 
Noen av institusjonene har meldt tilbake om krav om oppmøte til første undervisning på et 
undervisningsparti. Dette er noe annet enn oppmøte første undervisningsdag på studiet, og 
konsekvensen er da at de mister plass på undervisningspartiet, ikke at de mister studieplassen.  
Dette har vi ikke noen funksjonalitet for i dag. Det er i dag mulig å sette møtt-status for studenten på 
undervisningsenheten, men ikke på en undervisningsaktivitet/undervisningsparti. 

 
Konklusjon/vedtak:  
Planleggingsgruppen anbefaler at det utvikles funksjonalitet i FS som gjør at videre behandling av 
data som er hentet fra Fagpersonweb om obligatorisk oppmøte automatiseres mest mulig. Det bør 
utvikles funksjonalitet i form av varsler dersom en student har fravær på mer enn 60-90% 
obligatorisk tilstedeværelse. Det bør også lages løsninger for emner med obligatorisk fremmøte på 
enkelte deler av undervisningen.  
 
Planleggingsgruppen overlater ansvar for nærmere spesifikasjon av funksjonaliteten til 
ekspertgruppe for undervisning.  
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Oversikt over svar fra institusjonene 
 
 
1. Hva slags regler finnes for obligatorisk oppmøte til undervisning? 

HINN:  
For vår del er obligatorisk oppmøte til undervisning knyttet til obligatoriske arbeidskrav.  
I tillegg til dette er det obligatorisk oppmøte første studiedag 
 
 
Høyskolen Kristiania:  
per i dag ikke innført obligatorisk oppmøte, og har ingen reglement for dette, men ønsker å se på 
muligheter fremover. Vi er derfor svært interessert i at det utvikles funksjonalitet i FS for dette. Vi ser 
ikke for oss at vi kan innføre obligatorisk oppmøte så lenge det ikke finnes tekniske løsninger som 
begrenser den manuelle jobben. 
Vi ser for oss en variant der obligatorisk oppmøte er et arbeidskrav, altså et krav som må være 
godkjent for å få gå opp til eksamen. Det er varianten med krav om oppmøte på visse deler av 
undervisningen (obligatoriske kurs, ekskursjoner eller lignende) som er mest relevant for oss 
 
UiT:  
UiT bruker oppmøteregistrering på noen av de eksemplene som er beskrevet i brevet og vil 
kommentere disse eksemplene. 

 Obligatorisk første oppmøte på studiet: Obligatorisk oppmøte på første undervisningsdag på 
studiet. Dersom studenten ikke møter, mister hun studieplassen. 

 På flere av våre studieprogrammer praktiseres manuell registrering på første undervisning. 
Møter man ikke så mister man plassen på studiet. 

 Krav om oppmøte på visse deler av undervisningen (obligatoriske kurs, ekskursjoner eller 
lignende) for å få godkjent emnet 

 Emner med utstrakt bruk av lab eller emner med dyreforsøk inneholder obligatoriske deler 
som studentene må gjennomføre før de kan gå videre på emnet. For eksempel vil man ikke 
kunne gjennomføre lab med farlige stoffer før man har gjennomgått kursets sikkerhetsdel. Vi 
modellerer dette i vurdkomben ved å opprette kurset som en obligatorisk aktivitet. 

 Krav om en viss prosent tilstedeværelse for å få gå opp til eksamen i et emne 

 Krav til prosentvis oppmøte på undervisningen er vanlig på flere emner. Kravene blir lagt inn 
som obligatoriske aktiviteter i vurdkomben. Hvor stor prosent oppmøte man må ha for å 
kunne gå opp til eksamen varierer fra emne til emne. Eksempler er 60%, 70% eller 90%. 

 I dag blir kravet behandlet manuelt og praksisen varierer noe mellom fagmiljøene. Noen 
beregner oppmøteprosenten ut fra antall ganger studenten har møtt. Det vil si at dersom det 
er tre timer undervisning en dag og fem timer en annen dag, så teller begge oppmøtene like 
mye. Andre tar utgangspunkt i antall timer man har vært til stede. Det vil si at møter 
studenten til forelesning på tre timer så telles det som tre timer. Tilsvarende for studenter 
som møter til en forelesning på en time telles som en time. Prosenten regnes da ut fra det 
totale antallet timer som undervises og ikke antall ganger undervisningen har vært avholdt. 
 

UNIS: 
Det er beskrevet i de forskjellige emnebeskrivelsene hva som er obligatorisk under avsnittet 
«Compulsory learning activities:». Dette er typisk at man må være med på lab, ekskursjoner, 
seminarer og/eller feltarbeid. Noen emner har minst 80% oppmøte på forelesninger som obligatorisk. 
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2. Hva er konsekvensene av at en student ikke oppfyller oppmøtekravet i de enkelte tilfellene? 
Mister hun for eksempel studieplassen, plass på undervisningsparti, mulighet til å gå opp til 
eksamen? 
 
HINN: Dersom studentene ikke møter i henhold til oppmøtekravet i emneplanen, har de ikke 
anledning til å avlegge eksamen. Studenter som ikke møter første studiedag og ikke gir beskjed på 
forhånd, mister studieplassen sin. 
 
Eksempler på reglement:  
HINN : Eksempler på obligatorisk oppmøte fra emneplaner: 
•Aktiv deltakelse på samlinger - 75% obligatorisk oppmøte. Studenten er selv ansvarlig for å bli 
registrert 
•Ferskvannsekskursjon  
•All undervisning er obligatorisk. Inntil 20 % fravær kan godkjennes  
•Aktiv deltagelse i minimum 10 døgn på barmark og minimum 5 døgn på snø, inklusiv forarbeid og 
etterarbeid. 
 
HiOA: 

En kort oppsummering av innspillene som er kommet inn: 

Eksempler: 

Ulike modeller på Fakultet for helsefag: 

* 80% fremmøte i studiegrupper 
* 100% tilstedeværelse på seminar/workshop 
* 100% tilstedeværelse i treningsklinikk 
* +Studieoppgaver som bygger på undervisning som er gitt på campus. 
 
Fylles ikke dette får de ikke gå opp til eksamen i emnet. 
Eksempel fra fakultet fra samfunnsfag: 
*Emnekode: BVUH2400* 
Emnenavn: 2B. Utsatte barn og unge i ulike institusjoner 
Studieprogram: Bachelor i barnevern 
*Obligatorisk undervisning* 
I dette emnet er aktivitetsfaget obligatorisk. 
Det er krav til 80 % nærvær i de fag/emner som har obligatorisk undervisning. Ved alt fravær over 20 % 
gis et omfattende alternativt arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. 
Ved fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen. 
Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på 
undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om 
timeplanen. 
 
UiA:  
Eksempler på obligatorisk oppmøte til undervisning: 
 

 Obligatoriske oppmøte til undervisning må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

 Det kreves 75% oppmøte for å kunne ta eksamen 

 Det kreves oppmøte på minst 80 % av undervisningen for å kunne ta eksamen. 

 Obligatorisk oppmøte i praktisk del. 

 For å oppnå målet med en klinisk/teoretisk utdanning som under hele studieforløpet 
integrerer teori og praksis, er all undervisning obligatorisk. For å få godkjent utdanningen må 
frammøte være minst 80 %. Veiledningen må være gjennomført i sin helhet. Vilkår for å gå 
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opp til eksamen: Godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning på seminarer/gruppearbeid 
og veiledning. 

 Undervisningen består av individuell veiledning. Det er obligatorisk oppmøte til minst 10 
veiledningstimer 

 
I tillegg har jeg fått følgende tilbakemelding fra et av våre fakultet: 
Alle JUR-emnene (bachelor i rettsvitenskap) har som vilkår for å gå opp til eksamen:  
minst 75% deltagelse på det som inngår i arbeidskravet (innlevering + kommentering + oppmøte på 
arbeidsgrupper) og en obligatorisk gruppeoppgave. 
Studentene signerer selv på oppmøtelister som foreleser/hjelpelærer leverer til meg. Jeg går 
gjennom registrerte innleveringer + kommenteringer + oppmøter før eksamen for å se etter at alle 
har oppfylt arbeidskravet. Dersom arbeidskravet ikke er oppfylt (eller de ikke har levert obligatorisk 
gruppeoppgave) mister de muligheten til å gå opp til eksamen. 
 
UiB: 
 
UiBs regelsamling sier følgende: 
§ 5.5 Obligatorisk undervisningsaktivitet 
 
(1) Obligatorisk undervisningsaktivitet er ikke karaktertellende, men må være godkjent i henhold til 
emnebeskrivelsen for at studenten skal kunne fremstille seg til vurdering. 
 
(2) Det enkelte fakultet fastsetter krav for obligatorisk deltagelse eller obligatorisk 
undervisningsaktivitet i emnebeskrivelsen og/eller studieprogrambeskrivelsen. 
 
(3) En godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i to semester etter godkjenningen, med 
mindre emnebeskrivelsen angir en annen gyldighetsperiode. 
 
(4) Obligatorisk undervisningsaktivitet som er godkjent kan ordinært ikke gjennomføres på nytt 
innenfor gyldighetsperioden. 
 
(5) For studenter som deltar på et emne som tidligere er bestått, kan fakultetet bestemme i 
utfyllende regler at studenten ikke har rett til å motta veiledning e.l., eventuelt at retten skal 
reduseres i forhold til det som ellers tilbys. 
 
Ved Det juridiske fakultet er gyldig vurderingsmelding i emnet på selve vurderingstidspunktet det 
aktuelle semesteret, et vilkår for å få godkjent obligatoriske arbeidskrav. 
 
(6) Ikke-godkjent undervisningsaktivitet med gyldig fravær gir rett til ny undervisningsaktivitet så 
snart det er praktisk mulig og øvrige regler ikke er til hinder for dette. 
 
(7) Det skal stilles de samme krav til dokumentasjon av gyldig fravær fra obligatorisk 
undervisningsaktivitet som til dokumentasjon av gyldig fravær til vurdering. Det enkelte fakultet kan 
likevel godta egenmelding ved fravær fra obligatorisk aktivitet hvor det fremstår som rimelig. 
 
(8) Obligatorisk undervisningsaktivitet som ikke blir godkjent og der det ikke foreligger 
dokumentasjon på gyldig fravær, jf. pkt 6 over, kan gjennomføres på ny, med mindre det er særskilt 
fastsatt i emnebeskrivelsen at dette ikke er tillatt. 
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Det mest vanlige er obligatorisk oppmøte på en prosentandel av undervisningen (prosent varierer). 
Konsekvensen av å ikke ha møtt til nok undervisning er at en mister retten til å fremstille seg for 
eksamen. 
Eksempler på denne typen: 
- http://www.uib.no/emne/ARK100 
- http://www.uib.no/emne/AHKR391 
 
En del emner har en variant av dette hvor det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøte. Dette vil 
typisk være et obligatorisk emne for alle på studieprogrammet og orienteringsmøtet er for hele 
kullet. Konsekvensen av manglende oppmøte er da at man mister studieplassen. 
Eksempel: 
- http://www.uib.no/emne/INFOMEVI106 
 
Skjønn: I noen tilfeller gis undervisere mulighet til å vise noe skjønn. Regelverket praktiseres altså 
ikke alltid 100%. Det bør med andre ord være mulig å overstyre automatikken på en eller annen 
måte for enkeltstudenter. Dette kan kanskje løses ved at det da registreres et ordinært fritak på 
oblig'en. 
En del plasser praktiseres det at studenten varsles om tap av eksamensrett når han nærmer seg 
grensen for lovlig fravær. Man bør derfor kanskje se på muligheten for å lage rapporter som kan vise 
dette - altså studenter som nærmer seg for mye fravær. F.eks. ved at man manuelt kan angi en 
prosentandel og få ut studenter som overskrider denne. 
Ellers er det en del obligatorisk praksisperioder og obligatoriske feltkurs. Disse strekker seg over flere 
dager og det vil ikke gi mening å registrere oppmøte på enkeltdager. I tillegg finnes det en del emner 
hvor studenten må ha gjennomgått ulike aktiviteter som ikke nødvendigvis er timeplanlagt 
(deltakelse på ulike medisinske konsultasjoner f.eks.). 
 
UiO: 
Eksempler på reglement: 
Obligatorisk første oppmøte på studiet:  

 Obligatorisk oppmøte på første undervisningsdag på studiet. Dersom studenten ikke møter, 
mister hun studieplassen. 

 Obligatorisk oppmøte til første undervisningstime: Hvis studenten ikke møter til første 
samling på et undervisningsparti, mister hun plassen på undervisningspartiet, men får ta 
eksamen likevel. 

 Krav om oppmøte på visse deler av undervisningen (obligatoriske kurs, ekskursjoner eller 
lignende) for å få godkjent emnet 

 Krav om en viss prosent tilstedeværelse for å få gå opp til eksamen i et emne 
 
I alle disse tilfellene kan oppmøtet i dag registreres i Fagpersonweb/oppmøte, men resten 
må gjøres manuelt ved at en saksbehandler tar ut rapporter fra FS og vurderer 
konsekvensene for hver enkelt student. 
 

 
UNIS:  
Oppfyller ikke studentene det obligatoriske kravet på emnet får de ikke gå opp til eksamen. 
Eksempler på emner 
 

Emnekode Obligatorisk 
aktivitet 

Reglement/konsekvens 

AB-202 Marine Arctic 
Biology (15 ECTS) 

Field excursion (1 
day) and student 

All compulsory learning activities must be 
approved in order to sit the exam. 

http://www.uib.no/emne/INFOMEVI106
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research cruise (6–7 
days), laboratory 
exercises. 

SH-201 The History of 
Svalbard (6 ECTS) 

At least 80% 
attendance at 
lectures. One web-
based written 
exercise. 
 

All compulsory learning activities must be 
approved in order to sit the exam. 

AG-822 Fold and Thrust 
Belts and Foreland Basin 
Systems (10 ECTS) 

Field trips with 
exercises, modelling 
exercise, literature 
report and 
presentation(s). A 
pre-course 
assignment, to be 
verbally presented 
for the course 
participants. 

All compulsory learning activities must be 
approved in order to sit the exam. 

AGF-311 Air-Ice-Sea 
Interaction II (10 ECTS) 

Fieldwork, field 
report and 
presentation of field 
report. 

All compulsory learning activities must be 
approved in order to sit the exam. 

AT-329 Cold Region Field 
Investigations (10 ECTS) 

Laboratory work, 
fieldwork, 
assignments and 
fieldwork reports. 

All compulsory learning activities must be 
approved in order to sit the exam. 

 
 
UiO (oppsummering av høring): 
 

Regel om manglende 
oppmøte på: 

Konsekvens Unntak Implementering i dag 

Første undervisningstime 
på et emne 

Undervisnings-
og/ 
eller 
vurderingsmeldi
ng 
slettes 

Melding fra 
studenten 
før 
undervisning
en 
kan være 
akseptabelt. 

Feltet 
FS.UNDERVISNINGSMELDING.STATUS
_FREMMOTE_UND 
settes til N. Rutinen FS513.003 
Sletting av 
undervisnings/ 
vurderingsmeldinger med passende 
parametersetting kjøres. 

En andel av hele eller 
visse deler av 
undervisningen for et 
emne. Det kan 
være krav om oppmøte 
på riktig gruppe. Obs! For 
noen emner strekker 
undervisningen ser over 
flere terminer. 

Vurderings-
meldingen 
og eventuelt 
også 
undervisningsm
eldingen 
slettes 

Alternative 
aktiviteter 
kan 
være 
akseptable 
(hjemme-
oppgave, 
ekstra 
undervisning 
eller 

Hvis oppmøte er satt opp som 
obligatorisk aktivitet i 
vurderingsmodulen, slettes meldinger 
med rutinen FS515.001 
Sletting av vurderings- og 
undervisningsmeldinger. For noen 
emner kan man flyttes over til en 
annen, mer 
omfattende vurderingsform. 
Ellers manuell sletting på bakgrunn av 
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legeattest) oppmøtelister. 

Aktiviteter som ikke er 
knyttet til emne, 
men program 
(orienteringsdager/infor
masjonsmøter) 

Studieretten 
inndras 

Unntak kan 
avtales på 
forhånd 

Manuelt 
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Svar fra enhetene ved UiO: 
 

Fakultet Emnekode Type 
obligatorisk 
oppmøte 

Gjeldende regelverk/konsekvens 

Juridisk 
fakultet 
(JF) 

JUS2111 
bibliotekskurs 
(kildesøk) 

oppmøte 2 
dager à to 
timer pr. 
gang + 
multiple 
choice prøve. 

 De som ikke består prøven eller mangler 
oppmøte får ikke godkjent oppgaven. 

 De som stryker på prøven får ny prøve i 
fronter. 

 De som mangler oppmøte må ta hele kurset 
på nytt oppsamlingskurs. 

 De som mangler obligatorisk aktivitet får ikke 
fremstille seg til eksamen, eksamensmelding 
slettes. 

 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS211
1/omobligundervisning/ 

 

Juridisk 
fakultet 
(JF) 

JUS2211 
Obligatorisk 
kurs i 
forvaltnings-
rett 

Oppmøte 
min. 6 av 8 
ganger 
(fravær maks 
4 timer) + 
hjemme-
oppgave 24 
timers. 

 De som mangler godkjent oppmøte får ikke 
lever oppgave og får ikke godkjent aktivitet 

 De som stryker på hjemmeoppgaven men har 
godkjent oppmøte får tilbud om å levere 
oppgave på nytt i forbindelse med 
oppsamlings kurs 

 De som ikke har godkjent obligatorisk 
oppgave får tilbud om oppsamlings kurs. Oblig 
må være godkjent for å få fremstille seg til 
eksamen. 

 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS221
1/omobligundervisning/ 

Juridisk 
fakultet 
(JF) 

JUS3111 
obligatorisk 
aktivitet, 

3 deler som 
må 
godkjennes, 
med 
forskjellige 
krav til 
oppmøte. 

 Ikke godkjent obligatorisk aktivitet fører til at 
eksamensmeldingen slettes. 

 Retningslinjer for oppmøte, godkjenning og 
krav: 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JU
S3111/omobligkurs/ 

Juridisk 
fakultet 
(JF) 

JUS4111 
obligatorisk 
etikk 

  8 timers kurs fordelt på to dager, 100 % 
oppmøte. 

 Er oppmøte godkjent så er alt i orden for å 
fremstille seg til eksamen 

 Hvis oppmøte mangler får studenten tilbud 
om oppsamlings kurs mot slutten av 
semesteret. 

 Fagperson appen benyttes til 
oppmøteregistrering. 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS411
1/#teaching 
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Fakultet/ 
enhet 

Type obligatorisk 
oppmøte 

Gjeldende regelverk/ 
konsekvens 

Kommentar om fravær og våre 
vurderingsenheter i FS 

International 
Summer 
School (ISS) 

Hos 
Sommerskolen 
har vi obligatorisk 
oppmøte for alle 
emner i 
sommerterminen, 
minimum 75 % 
for å kunne gå 
opp til eksamen 
(unntak: 
ISSN0500). 
 
Vi har ingen 
obligatorisk 
oppmøte for 
emner om høst- 
og 
vårsemester. 
http://www.uio.n
o/studier/emner/
iss/nora/ 

Vi holder oversikt over 
oppmøte i hvert 
sommeremne og følger opp 
fravær med studenter under 
sommeren. (Lærerne våre 
har ikke stolt på oppmøte-
registrering i 
fsweb.no/oppmote og kjører 
skyggeregnskap på 
deltakerlister fra FS. Vi må 
gjøre en bedre jobb med å få 
dem til å bruke digital 
oppmøte-registrering.) 
 
Informasjon til studenter om 
oppmøteregler: 
http://www.uio.no/english/s
tudies/summerschool/cours
es/guidelines/attendancepol
icy/ 
 
Konsekvenser:  
De som faller under 75 %-
grensen 
må enten 
skrive og få godkjent av 
læreren en egen oppgave for 
det aktuelle emnet 
(vanligst), 
eller 
blir fjernet fra kandidatlisten 
for eksamen (sjelden). 
 

Hvorvidt oppmøte er innebygd i 
vurderingsenhetene til de ulike 
sommeremnene varierer. For 
eksempel: ISSN0110 & 
ISSN0140 (Norsk trinn 1 og 4) 
har ingen vurd.del om oppmøte, 
men ISSN0120 & ISSN0130 
(Norsk trinn 2 og 3) har aktiv 
vurd.del for oppmøte. 
Opprydning av ulikheter i 
vurd.enheter bør gjøres. 
Sommerskolen ønsker ikke at 
eksamensmeldingen blir 
automatisk fjernet i FS grunnet 
for mye fravær, 
administrasjonen vil gjerne 
kontrollere dette selv. 
 
Sommerskolen må vurdere 
endringer til vurd.enheter hvis 
fravær skal automatisk påvirke 
eksamensmeldinger i FS. 

 
 

Fakultet Emnekode(r) Type obligatorisk 
oppmøte 

Gjeldende regelverk 

Utdanningsvitenskapelige 
fakultet (UV) 

PED2xxx Mange av emnene våre 
har krav om 80 % 
oppmøte, eller liknende, 
på undervisning. Man får 
ikke gå opptil eksamen 
hvis ikke kravet oppfylles. 

PED2xxx emner har 
obligatorisk oppmøte 
på første 
undervisningsdag. 
Hvis ikke studenten 
har gyldig fravær 
slettes både 
undervisningsmelding 
og 
vurderingsmelding. 
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Utdanningsvitenskapelige 
fakultet (UV) 

SPED4100 Forelesninger: 
Noen forelesninger er 
obligatoriske. Dette 
spesifiseres i timeplanen. 
På obligatorisk 
undervisning tillates et 
fravær på inntil 20 % 
beregnet på hele året. 
Eventuelt fravær utover 
20 % må dokumenteres 
med legeerklæring. 
Studenter som ikke 
leverer legeerklæring for 
fravær utover 20 % vil 
ikke kunne gå opp til 
eksamen. 
Frammøte kontrolleres 
ved signatur på 
frammøtelister, både ved 
fellessamlinger og i 
gruppe. Du er selv 
ansvarlig for at listen blir 
signert. Frammøte regnes 
samlet for 
høst- og 
vårsemesteret.» 

 

Utdanningsvitenskapelige 
fakultet (UV) 

PPU3520D PPU3520D løpet av høst- 
og vårsemesteret må du 
vær tilstede i: 
minst 4 av 6 
seminarsamlinger i 
fagdidaktikk 

 minst 3 av 4 
seminarsamlinger i 
pedagogikk 

 minst 3 av 4 
integrerte verksteder 
 

Praksis PPU: 
Maksimalt gyldig fravær 
er: 2 dager i 3-
ukerspraksisene 
og 4 dager i 6-
ukerspraksisen. 
Ved ethvert fravær kan 
ILS kreve at praksis 
forlenges.  
Fravær utover dette kan 
medføre at 
praksisperioden ikke blir 
godkjent/bestått 
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Fakultet Type obligatorisk oppmøte Gjeldende regelverk 

Humanistisk fakultet 
(HF): 
 
Ved HF har vi 
obligatorisk 
oppmøte på mange 
av emnene våre (ca. 
250-300 
stk.), både bachelor- 
og masteremner. 
Det varierer en del 
fra institutt til 
institutt, hvor mye 
de bruker 
obligatorisk 
oppmøte på emnene 
sine. 

På de fleste av emnene ved HF som 
har obligatorisk oppmøte på 
undervisningen kreves det at 
studenten møter på et visst antall 
eller en viss prosentandel av 
seminarundervisningen. 
 
Det finnes også følgende regler om 
oppmøte for noen emner ved HF: 

 Krav om oppmøte på første 
seminar-undervisning 

 Krav om oppmøte til 
heldagsseminar med muntlig 
presentasjon 

 Krav om oppmøte til et visst 
antall kollokviegrupper 

 Krav om oppmøte til 
veiledningssamtale 

 Krav om oppmøte i form av 
obligatorisk studentaktivitet 
(presentasjon eller liknende) 
i deler av seminar-
undervisningen 

 Krav om frammøte på 
bibliotekskurs og bibliografi 
For emnene med 
obligatorisk oppmøte, 
registreres dette som en 
obligatorisk aktivitet i 
vurderingskombinasjonen 
for emnet. 

Hva er konsekvensene av at en 
student ikke oppfyller oppmøtekravet 
i de enkelte tilfellene? 
 
Dersom en student ikke oppfyller 
oppmøtekravet og ikke kan 
dokumentere gyldig fravær, får 
han/hun ikke anledning til å ta 
eksamen og eksamensmeldingen blir 
trukket. 
Unntak fra dette er: 

 Noen få emner har et 
alternativt opplegg for 
studenter som ikke kan møte 
til undervisningen. 

 For noen få emner kan 
studentene som ikke oppfyller 
oppmøtekravet få anledning 
til å gjøre ekstraarbeid for å 
kompensere for fraværet. 
 
For alle emner ved HF som har 
obligatorisk oppmøte opplyses 
det om dette i 
emnebeskrivelsene, som regel 
under "Undervisning". 
 

Noen eksempler på emner ved HF 
som har obligatorisk oppmøte: 
ARB1401, ENG4112, KFL2030, 
KIND2510, KUN1000, EXFAC03-
HUM, SEU1300 

 
 

Fakultet Emnekode(r) Type obligatorisk oppmøte Gjeldende 
regelverk/konsekvens 

TF (Teologisk 
fakultet) 

TFF1001 
TFF1002 
TFF1003 
TFF2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krav om en viss prosent 
tilstedeværelse for å få gå opp til 
eksamen i emnet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dersom kravet ikke møtes 
får ikke studenten gå opp til 
eksamen. Studenter med for 
lavt fremmøte kan ta kontakt 
med gruppelærer for å gjøre 
avtale om annen obligatorisk 
aktivitet som kan 
kompensere for manglende 
deltagelse.  
 
Dersom studenten ikke 
deltar på obligatorisk 
ekskursjon så får hun ikke gå 
opp til eksamen og mister 
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TFF4003 
 
 
 
 
 
 
TFF1002 
TFF1003 

 
 
 
Krav om oppmøte på ekskursjoner 
som er en vesentlig komponent av 
emnet, eller der mesteparten av 
undervisningen foregår på 
ekskursjon 
 
 
Krav om deltagelse på et tredagers 
seminar (eksternt) for 
programstudenter ved fakultetet. 
 

også plass på 
undervisningen. 
 
Studenter som ikke deltar, 
og som heller ikke søker 
fritak, får ikke gå opp til 
eksamen.  

 
 

Fakultet/ 
enhet 

Emnekode Type obligatorisk oppmøte Gjeldende 
regelverk/konsekvens 

(SV) 
Samfunnsvit
en-skaplig 
fakultet 
 
Ved SV er 
obligatorisk 
oppmøte 
svært vanlig 
og 
forekommer 
på mange 
emner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomisk 
institutt 

 Det i hovedsak 2 typer av 
obligatorisk oppmøte til 
undervisningen. 
 

 Krav om obligatorisk 
oppmøte i en viss 
prosentdel av 
undervisningen, f.eks. 7 av 
10 ganger. 

 Krav om obligatorisk 
oppmøte første 
undervisningsgang 

Hva slags regler finnes for 
obligatorisk oppmøte til 
undervisning? 
Se 
https://www.uio.no/studier/
eksamen/ 
obligatoriskeaktiviteter/svob
lig.html 
 
Hva er konsekvensene av at 
en student ikke oppfyller 
oppmøtekravet i de enkelte 
tilfellene? 
De som ikke oppfyller 
oppmøtekravet får 
eksamensmeldingen trukket 
grunnet manglende 
obligatoriske krav. 
Det er i noen tilfeller mulig å 
kompensere for tapt 
oppmøte på annen måte, 
f.eks. TIK4001. 
 
Det er også ett institutt (ØI) 
som ikke bruker obligatorisk 
oppmøte på noen 
undervisningen. Her er det 
andre skriftlige obligatoriske 
aktiviteter knyttet til 
emnene. 
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SV 
(Psykologisk 
institutt) 

PSYC5410PSYC
5401 
PSYK4400 
 
PSY1000 

Psykologisk institutt har på 
profesjonsstudiet praksisemner med 
100% obligatorisk oppmøte 
 
Ved obligatorisk oppmøte på første 
undervisningsgang varierer det om 
studenten mister retten til å 
gjennomføre emnet eller kan 
overføres til en selvstudiums 
variant. 
PSY1000 http:// 
www.uio.no/studier/emner/sv/psyk
ologi/PSY1000/ 

 
 
 
 
Hvis du ikke har tenkt å følge 
seminar skal du ikke ta opp 
en seminarplass, da skal du 
velge seminar 99 (skal ikke 
følge seminar) i Studentweb. 
Hvis du ikke møter opp 
på første 
seminarundervisning mister 
du plassen på seminaret. 
 

Fakultet/ 
enhet 

Emnekode Type obligatorisk oppmøte Gjeldende 
regelverk/konsekvens 

SAI 
(Sosialantro
poligisk 
institutt) 

SOSANT1050 80% deltakelse i 
seminarundervisningen 
Godkjente obligatoriske aktiviteter 
er gyldige i inneværende semester. 
 

Obligatoriske aktiviteter må 
være godkjent for å kunne 
gå opp til eksamen. 

SAI 
(Sosialantro
poligisk 
institutt) 

SOSANT3090 Deltakelse i litteratursøkekurs og 
alle seminarer (totalt 2 timer x 5 
ganger V17). 
 

Fravær maks. én gang kan 
godkjennes dersom det er 
dokumentert med 
sykmelding. Fravær utover 
én gang vil medføre at 
studenten mister 
eksamensadgang, 
uavhengig av om det 
foreligger sykmelding. 

Statsviten-
skap 

STV1000 
 

Oppmøtekrevet kan også være delt 
mellom forskjellige typer seminarer 

Oppmøte på første seminar. 
Deltakelse på minimum fem 
av åtte seminarer. 
Deltagelse på minimum ett 
seminar med faglige 
diskusjoner.  

SVEXFAC SVEXFAC03  Ved sykdom eller andre 
tungtveiende grunner kan du 
i noen tilfeller få godkjent 
gyldig fravær eller utsettelse 
av obligatorisk aktivitet. 

TIK TIK4001 Undervisningen foregår fra uke 34 
t.om uke 50. Det er obligatorisk 
oppmøte (minst 80%) på 
forelesninger.  
 

Gyldig fravær ut over dette 
må dokumenteres. Ved mye 
gyldig fravær kan studenten 
pålegges ekstra obligatorisk 
aktivitet (f.eks. ekstra 
semesteroppgave eller 
muntlig presentasjon). 
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Fakultet Emnekode Type obligatorisk 
oppmøte 

Gjeldende regelverk 

Det Matematisk-
naturvitenskapelige 
fakultet (MN) 

HMS0507 
Brannsikkerhet 
(3 timer forelesning og 
praktisk øvelse 0 sp.) 

Godkjent oppmøte som 
kvalifiserer til bestått 
emne. Vi registrerer 
oppmøte 
fagpersonweb, fshjelp 
kjører en sql og vi 
sensurerer. På slutten 
av semesteret sletter vi 
eksamensmeldinger og 
undervisningsmeldinger, 
dvs. studenter som 
ikke har møtt. 

 

Matematisk institutt 
 

 Per nå har vi ikke 
obligatorisk oppmøte på 
noen av våre ordinære 
emner, men vi ser på 
muligheten for å endre 
dette i fremtiden da vi 
har hatt økende pågang 
på våre 
emner de siste 
semestrene. 

 

Informatikk  Ifi har obligatorisk 
oppmøte på mange 
emner på første 
forelesning. De som ikke 
møter får 
undervisnings- og 
eksamensmeldingen 
slettet (unntatt de som 
har obliger godkjent fra 
før, her slettes ikke 
eksamensmeldingen). 
Studenter uten godkjent 
fravær kan melde seg til 
undervisning igjen på 
etter opptaket dersom 
ledig plass. 
Oppmøte registreres 
under møttstatus 
i undervisningsenhet 
samlebilde. Her pleier vi 
å scanne studentkort 
ved oppmøte og får 
Michal Grude til å 
overføre dette til riktig 
post i FS. Vi sletter med 
rutinen 515.003. 
 

Obligatorisk oppmøte 
på informasjonsdag for 
nye bachelor-
studenter. De som ikke 
møter får studieretten 
inndratt, etter at vi har 
forsøkt kontakte dem. 
Men dette er ikke i 
tilknytning til 
undervisning så det 
regner jeg ikke som del 
av spørsmålet.  
 
Masterstudenter har 
også obligatorisk 
oppmøte som ikke er 
knyttet til et emne. 
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Informatikk INF5200 
 
 
 
 
 
 
 
 
INF3700 

Ifi har noen emner med 
obligatorisk oppmøte på 
hele eller deler av 
undervisningen. For 
eksempel har INF3700 
obligatorisk oppmøte på 
5 av de 7 første 
forelesningene.  
 
INF5200: Det kreves 
tilstedeværelse på 80 % 
av diskusjonene.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
For denne type 
obligatorisk oppmøte 
er det faglærer som 
holder oversikt og 
melder fra 
til studie-
administrasjonen som 
sørger for at studenter 
som ikke møter nok 
ikke får ta eksamen 
ved at 
eksamensmeldingen 
slettes. 

 
 

Fakultet Emnekode
/studium 

Type obligatorisk oppmøte Gjeldende 
regelverk/ 
konsekvens 

Medisin 
 
 

 Fakultetsnivå: 
Som det fremgår under vil det være helt sentralt 
for håndteringen av fremmøte i medisinstudiet at 
det kan finnes flere regler for fremmøte innenfor 
en og samme undervisningsaktivitet i FS.  
Timeplanen vår er som kjent organisert rundt 
gruppestørrelse med en lang rekke former for 
undervisning i en og samme FS-aktivitet. 

 

Medisinstudiet/ 
Ernærings-
studiet 

 Ved medisinstudiet er det obligatorisk oppmøte 
første dagen, samt en dag til første uken (ikke 
samme dag hvert semester). Her kan det 
innvilges fritak etter avtale med 
studiekonsulenten som er ansvarlig for mottaket.  
 
Ved medisinstudiet er det satt opp slik at en 
undervisningsaktivitet i FS kan ha flere ulike 
oppmøtekrav satt opp mot ulike deler av samme 
aktivitet. Derfor er det viktig at vi kan ha flere 
oppmøtekrav til samme undervisningsaktivitet.  
Skillet på de ulike kravene kan være både 
parallelt (to eller flere samtidig) og suksessivt 
(altså kravene kommer etter hverandre i tid) 
 
 

Konsekvensene 
for å ikke møte 
er tap av 
studierett. 
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 Medisin-
studiet 

Følgende oppmøteregler benyttes på 
medisinstudiet – ved for mye fravær mister 
studentene retten å gå opp til eksamen (kode 
«M» manglende obligatorisk – i FS): 

 100% oppmøte ved få aktiviteter. Her kan 
studentene ved gyldig fravær få 
gjennomføre i annen gruppe. 

 X av Y ganger tilstedeværelse (f.eks. 12 av 
16 ganger). Det er ikke gyldig fravær 
utover dette.  På enkelte emner er dette 
kravet fordelt over to terminer for 
eksempel MED1100 og MED2200). 

 Gjennomføringskrav. Studentene må 
gjennomføre en eller flere obligatoriske 
aktiviteter (ev. få disse aktivitetene 
godkjent). Dette gjøres da i undervisning 
som ligger i en aktivitet med obligatorisk 
undervisning på deler av aktiviteten, men 
der denne undervisningen i seg selv ikke 
er obligatorisk (kun studentaktiviteten). 
Eksempel på dette kan være MED2200 
(disseksjon og demonstrasjon – uke 1-13, 
og funksjonsundersøkelse på 
medstudent, uke 14-30): 
http://www.uio.no/studier/emner/medis
in/med/MED2200/ 

 Journalopptak: Studentene må skrive en 
eller flere journaler for å være kvalifisert 
til å gå opp til eksamen. Disse koblet opp 
mot egne timeplanforekomster i 
undervisningsaktivitetene. 

 Obligatorisk oppgave: Det skrives en 
obligatorisk oppgave som må godkjennes 
innen fastsatt frist 

 Tilstedeværelse på hendelser i klinikk. For 
eksempel: 3 fødsler og et keisersnitt. 

 Presentasjon: Hver student må 
presentere et gitt emne til de øvrige 
studentene. «Powerpointen» må 
godkjennes i forkant av presentasjonen. 
Et kort sammendrag må også godkjennes. 

 Gjennomføre praksis: 
- Minimum 80 % tilstedeværelse på 

praksis ved sykehus (38 timer i uken 
dagtid, og minimum 6 vakter) og i 
primærhelsetjenesten. Praksisen skal 
i tillegg godkjennes ved avsluttet 
praksis («ved slutten av»). Ikke 
godkjent praksis skal begrunnes 
skriftlig. 

- Få 6 av 9 ferdigheter godkjent av 

 

http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED2200/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED2200/
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sykehuskoordinator eller 
praksisveileder (både på sykehus og i 
primærhelsetjenesten) 

- Få godkjent 10 journaler og 5 
epikriser av sykehuskoordinator 

- Gjennomføre ulike besøk hos ulike 
institusjoner (minimum tre av en 
liste) 

- Gjennomføre flere ulike aktiviteter. 
Få enkelte av praksisene vurdert av 
lege, pasient og studenten selv 

 Med3300 
(http://ww
w.uio.no/st
udier/emn
er/medisin
/med/MED
3300) 

 Kirurgiske fag: kirurgisk håndvask. 1 x 2 
timer Intet fravær tillates. Ved gyldig 
forfall, ta umiddelbart kontakt med 
modulkoordinator slik at det kan gjøres 
tilrettelegginger for å kompensere for 
tapt undervisning.  
 
 

 Indremedisinske fag og kirurgiske fag: 2 
dager hospitering – Intet fravær tillates. 
Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt 
med modulkoordinator slik at det kan 
gjøres tilrettelegginger for å kompensere 
for tapt undervisning.  
 
 

 Kliniske smågrupper i anestesiologi, 
indremedisinske fag og kirurgiske fag: 
Anestesiologi har 1 klinisk smågruppe, 
indremedisinske fag 
(hjerte/lunge/blodsykdommer/infeksjon/
endokrinologi) har 12 kliniske 
smågrupper og kirurgiske fag 
(kar/thorax/onkologi) har 4 kliniske 
smågrupper. Studenter må være tilstede 
på til sammen minst 12 av disse.  
 

 Gruppeundervisning i medisinske 
atferdsfag, radiologi og patologi: 
Radiologi har 2 gruppeundervisninger, 
medisinske atferdsfag har 4 
gruppeundervisning og patologi har 4 
gruppeundervisninger. Studenter må 
være tilstede på 7 av disse.  
 
 
 
 

 
 

Dokumentasjon 
på gyldig forfall 
må leveres eller 
være 
poststemplet 
senest innen tre 
dager. 
 
Dokumentasjon 
på gyldig forfall 
må leveres eller 
være 
poststemplet 
senest innen tre 
dager. 
 
Ved mindre enn 
12 fremmøter 
mistes retten til 
å gå opp til 
eksamen, og 
studenten må ta 
undervisningen 
på nytt uansett 
årsaken til 
fraværet. 
 
Ved mindre enn 
7 fremmøter 
mistes retten til 
å gå opp til 
eksamen, og 
studenten må ta 
undervisningen 
på nytt uansett 
årsaken til 
fraværet. 
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 Journalopptak: Journalskriving er 
obligatorisk. Alle studenter skal skrive 
fem journaler i indremedisinske fag og to 
journaler  i kirurgiske fag. 

Ernæring  På ernæring har de oppmøtekrav 80 % 
tilstedeværelse på undervisningen, som er delt 
inn i blokker (80% på hver blokk).  
Dersom de er tilstede på minimum 70% av 
undervisningen kan dette kompenseres, slik at 
undervisningen likevel blir godkjent. 

 

Bachelor- og 
masterstudiene 

 Relativt utbredt med regler for 75-80% deltakelse 
for å ha rett til å gå opp til eksamen. For noen 
emner kan det være en mulighet for å skrive en 
kompensasjonsoppgave for å bøte på manglende 
oppmøte. 

 

 



<sideskift> 
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RT 221969 

Tue May 09 08:52:32 2017 sven.sivertsen@ntnu.no ("Sven Erik Sivertsen") - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: 
Sak til FS planleggingsgruppe - Søknader om utreisende utveskling via 

søknadsweb 

Date: Tue, 9 May 2017 06:52:30 +0000 

To: "fs-support@fsat.no" <fs-support@fsat.no> 

From: "Sven Erik Sivertsen" <sven.sivertsen@ntnu.no> 

 

Vi bruker nå Søknadsweb for utreisende utveksling.  Erfaringen er blandet. Teknisk henger dette 
sammen, men det er ikke tatt hensyn til at opptaksmodulen i FS, er krevende når den tas i bruk for helt 
andre administrativt ansatte enn den er beregnet for.  Modulen, begrepsbruk og bilder avviker mye fra 
det saksbehandlere som skal behandle utreisende utveksling normalt møter. Vi er også nødt til å spre 
rettigheter til modulen tynt utover i organisasjonen på et område der vi ønsker større kontroll. Vi møter 
også utfordringer ved bruk av rapporter fordi disse naturlig nok er skrevet for søkere som ikke er 
opptatt på program, mens fakultetene våre etterlyser bilder og rapporter der de kan se ‘sine’ søkere til 
utveksling. 

  

Håper vi kan sette saken på dagsorden til neste møte. 

  

Vennlig hilsen 

Sven Erik Sivertsen 

NTNU 

 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=45803
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=221969&QuoteTransaction=3453218&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=221969&QuoteTransaction=3453218&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=221969&QuoteTransaction=3453218
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Internt notat om RUST – Planleggingsgruppemøte juni 2017 – Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag 

OBS! Tabellen på neste side er ment som et utgangspunkt for møtet, noe av innholdet er allerede implementert i FS/RUST, noe her er forslag som ikke 

implementert enda fordi vi trenger avklaring. 

CERES trenger å få avklart: 

 Hvilken studentstatus i Student samlebilde som studenten skal ha – på grunnlag av de forskjellige vedtakene? Inndratt/Utestengt/annet? 

 Hva som skal skje med undervisningsmeldinger i Studentweb – på grunnlag av de forskjellige vedtakene? Se forslag til to alternativ til slutt i 

dokumentet. 

 Hva med studentbevisappen? 

o Registerkort? 

o Fusk bør hindre semesterregistrering/app/registerkort + utestengt fra ALLE 

 
CERES har fått presisering fra KD om at når det gjelder utestenging grunnet uskikkethet, gir ikke universitets- og høyskoleloven adgang til å utestenge fra alle 

helse-og sosialfaglige utdanninger. Det vil si, dersom en person er utestengt fra f.eks. sykepleierutdanningen grunnet uskikkethet, innebærer "tilsvarende 

utdanninger" sykepleierutdanninger ved andre institusjoner. Tilsvarende utdanninger betyr altså ikke alle helse- og sosialfaglige utdanninger. Til orientering: 

Skikkethet – oppfølging i FS – 27 nye koder må muligens implementeres, men vi avventer avklaring fra KD på spørsmål vedr. dette som UiO har sendt inn. 

Hva bør de ulike kodene gjøre i praksis? 

KARANTENEL 

- Studentweb godtar undervisningsmelding, men ikke vurderingsmelding 

EKSAMENL 

- Sperre både undervisnings- og vurderingsmelding 

EKSAMENN 

- Sperre undervisnings- og vurderingsmelding på egen institusjon 
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- Sperre vurderingsmelding for annen institusjon 

o Hva med undervisningskrav for å fremstille seg til eksamen 

Lov- 
hjemmel 

Beskrivelse Virkning for «egen 
institusjon Y »  

Oppfølging «egen institusjon Y» Virkning for «andre 
institusjoner X» 

Oppfølging for «andre institusjoner X» 

§3-7(8) 
 

Søkt opptak 
eller 
godkjenning 
med falskt 
vitnemål 

Opptakskarantene 
inntil ett år 
 

 
 
 
FS - bildet Utestenging 
registrere en rad KARANTENEL + §3-7(8)  
registrere rad INFOUTV + §3-7(8)  
 
FS160.001 skal sette tilbudsstatus: A annullert tilbud 
FS159.001 oppretter studieprogramstudent med 
studentstatus INNDRATT.TRUKKET? Viss det oppdages 
etter at opptaket er ferdig må det håndteres manuelt. 
Da brukes studentstatus INNDRATT 
 
FS - Søknad samlebilde 
Hvis det allerede er gitt opptak må saksbehandler 
manuelt avvise søknad, og sende standardbrev med 
begrunnelse til søker 
 
 
 
 
 
 
 
 
FS - Student samlebilde: 
Hvis søkeren allerede er student på et annet 
studieprogram vises merknad om RUST-KARANTENEL i 
dette bildet. (kan diskuteres på møtet) Er det mulig å 
ikke vise merknad der det ikke er aktuelt? Ikke det 
viktigste 
  
FS - Godkjenningssak samlebilde:  
varsel om RUST-KARANTENEL skal dukke opp ved 

Informasjons-utveksling 
om opptaks-karantene: 
 
1. Eget vedtak må fattes 
ved institusjon X hvis 
søkeren har fremlagt 
falske papirer ovenfor 
denne institusjonen. 
 
2. Hvis søker ikke har 
benyttet seg av falske 
dokumenter ved 
institusjon (X) er det 
ingen konsekvenser for 
søkeren 

FS - via varselloggen: Varsel om RUST-forekomst 
INFOUTV + §3-7(8) 
 
FS - bildet Utestenging 
finne forekomst. 
  
 
 
 
 
 
FS - Søknad samlebilde + Søknad samlebilde NOM 
– sjekke og varsle aktuell opptaksansvarlig 
1. Hvis søker har fremlagt falske papirer ved 
opptak også ved denne institusjonen, må 
institusjonen fatte eget vedtak om 
opptakskarantene. Registrere i bildet Utestenging: 
En rad KARANTENEL + §3-7(8) + en rad  INFOUTV + 
§3-7(8).  
2. Hvis ingen bruk av falske papirer ved denne 
institusjonen, blir det ingen registrering av det i FS.  
 
 
FS - Student samlebilde: 
merknad om RUST-INFOUTV vises ikke i dette 
bildet. 
 
 
FS - Godkjenningssak samlebilde:  
varsel om RUST-INFOUTV skal dukke opp ved 
oppretting av ny sak her, men skal ikke sperre 
opprettingen. 
 
Søknadsweb:  
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oppretting av ny sak her, men skal ikke sperre 
opprettingen. Godkjenningssaken skal AVVISES i 
perioden 
 
Søknadsweb:  
ingen sperre i Søknadsweb Det gis varsel? 
 
Studentweb:  
ingen sperre for vurderingsmelding eller 
undervisningoppmelding med  
KARANTENEL + §3-7(8) hvis søkeren allerede skulle 
være student på et annet studieprogram fra før av 

ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
ingen sperre for vurderingsmelding eller 
undervisningoppmelding med INFOUTV + §3-7(8) 
hvis søkeren allerede skulle være student på et 
annet studieprogram fra før av 

§4-8(1)(2) 
annet 
punktum 

 

Forstyrrende/ 
plagsom 
atferd 

Utestenging inntil 
ett år på aktuelt 
studium 

 
 
 
FS - bildet Utestenging 
Avhengig av vedtaket kun gjelder egen institusjon eller 
eksamensrett nasjonalt: 
registrere en rad med KARANTENEL med aktuell verdi 
for studieprogram og en rad med EKSAMENN + §4-
8(1)(2) EKSAMENL? 
 
FS - Student samlebilde: 
manuelt slette evt. vurderingsmeldinger og 
undervisningsmeldinger. Studentstatus skal være 
INNDRATT endres UTESTENGTi utestengingsperioden.   
 
Godkjenningssak samlebilde 
Godkjenning kan innvilges 
 
Søknadsweb:  
ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
vurderingsmelding sperres  
undervisningoppmelding sperres  

Eksamenskarantene 
inntil ett år 

Via varselloggen: Varsel om RUST-forekomst. 
EKSAMENN + §4-8(1)(2)   
 
FS - bildet Utestenging  
finne forekomst (søk: kommer fra RUST = J) 
 
 
 
FS - Student samlebilde: 
manuelt slette vurderingsmeldinger, ikke slette 
undervisningsmeldinger. Studentstatus skal være 
AKTIV. Det skal ikke være mulig å registrere 
vurderingsmeldinger. 
 
 
Godkjenningssak samlebilde 
Godkjenning kan innvilges 
 
Søknadsweb:  
ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
vurderingsmelding sperres 
undervisningoppmelding sperres ikke* 

§4-8(2) 
 

I praksis eller 
klinisk 
undervisning: 
Farlig atferd; 

Utestenging fra alle 
studier med 
klinikk/praksis i 

 
 
 
FS - bildet Utestenging: 

Eksamenskarantene 
inntil tre år for alle 
studier med 

Via varselloggen: Varsel om RUST-forekomst. 
EKSAMENN + §4-8(2) + HESOS/LÆRER 
 
FS - bildet Utestenging  
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grove brudd 
på 
taushetsplikt; 
grov 
usømmelighet 

inntil tre år ved 
institusjonen 

registrere en rad med KARANTENEL + §4-8(2)  + 
Studieklassifikasjon HESOS eller LÆRER og registrere 
en rad med EKSAMENL/EKSAMENN + §4-8(2) + 
studieklassifikasjon HESOS eller LÆRER. Bruke PRAKS 
som gjelder alle studier med praksis. Gjelder alle som 
har en studieklassifikasjon forskjellig fra ALLE 
 
FS - Student samlebilde: 
slette evt. vurderingsmeldinger og 
undervisningsmeldinger. Studentstatus skal være 
INNDRATT UTESTENGT i utestengingsperioden.   
 
 
Søknadsweb:  
ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
studier med HESOS/LÆRER vurderingsmelding sperres 
og undervisningoppmelding sperres 

klinikk/praksis ved alle 
institusjoner 

finne forekomst 
 
 
 
 
FS - Student samlebilde: 
manuelt slette evt. vurderingsmeldinger, ikke 
slette undervisningsmeldinger. Studentstatus skal 
være AKTIV. Det skal ikke være mulig å registrere 
vurderingsmeldinger. 
 
Søknadsweb:  
ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
studier med HESOS/LÆRER: vurderingsmelding 
sperres, undervisningoppmelding sperres ikke* 

§4-8(3) 
 

Fusk eller 
forsettlig 
medvirkning 
til fusk 

Utestenging fra alle 
studier ved 
institusjonen 

 
 
 
FS - bildet Utestenging: 
registrere en rad med KARANTENEL + §4-8(3) og 
registrere en rad med EKSAMENL/EKSAMENN + §4-
8(3)  
 
FS – Student vurdering eksamensprotokoll: registrere 
U for annullert, status: NYINFO, + henvisning til 
arkivkode på den aktuelle vurderingsmeldingen 
 
FS - Student samlebilde: 
manuelt slette andre vurderingsmeldinger og 
undervisningsmeldinger. Studentstatus skal være 
INNDRATT i utestengingsperioden. Det skal ikke være 
mulig å registrere vurderingsmeldinger. 
 
Søknadsweb:  
Ingen sperre i Søknadsweb 
 

Eksamenskarantene 
inntil ett år ved alle 
institusjoner 

Via varselloggen: Varsel om RUST-forekomst. 
EKSAMENN + §4-8(3) 
 
FS - bildet Utestenging: 
finne forekomst 
 
 
 
 
 
 
FS - Student samlebilde: 
manuelt slette vurderingsmeldinger, ikke slette 
undervisningsmeldinger. Studentstatus skal være 
AKTIV. Det skal ikke være mulig å registrere 
vurderingsmeldinger. 
 
Søknadsweb:  
Ingen sperre i Søknadsweb 
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Studentweb: 
vurderingsmelding sperres  
undervisningoppmelding sperres 

Studentweb: 
vurderingsmelding sperres  
undervisningoppmelding sperres ikke* 

§4-10(3) Studenten er 
uskikket for 
yrket som 
utdanningen 
fører fram til 
 

Utestenging fra 
studiet inntil fem år 
 
27 nye koder 
NB! HESOS/LÆRER 
kan ikke brukes her 

 
 
FS - bildet Utestenging: 
registrere en rad med KARANTENEN + §4-10(3) + 
«27-koden» settes til relevant verdi 
 
FS - Student samlebilde: 
Manuelt slette vurderingsmeldinger og 
undervisningsmeldinger på det aktuelle 
studieprogrammet. Studentstatus skal være 
INNDRATT i utestengingsperioden. Det skal ikke være 
mulig å registrere vurderingsmeldinger på det aktuelle 
studieprogrammet 
 
Søknadsweb:  
Ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
vurderingsmelding sperres - på det studieprogrammet 
vedkommende er utestengt fra 
undervisningoppmelding - sperres på det 
studieprogrammet vedkommende er utestengt fra 
 

Studenten kan ikke 
søke/ta imot plass på 
tilsvarende utdanning 
ved institusjoner under 
UH-loven i 
utestengingsperioden 

Via varselloggen: Varsel om RUST-forekomst. 
KARANTENEN + §4-10(3) + «27-koden» 
 
FS - bildet Utestenging: 
finne forekomst 
 
FS - Student samlebilde: 
Ikke aktuelt her 
 
FS - Søknad samlebilde+ Søknad samlebilde NOM 
– sjekke og varsle aktuell opptaksansvarlig 
Saksbehandler må manuelt avvise søknad, og 
sende standardbrev med begrunnelse til søker 
 
Søknadsweb:  
Ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
Ikke aktuelt her 
 

 

* Undervisningsmelding i Studentweb - forslag: 

Alternativ 1: student blir ikke automatisk meldt opp til undervisning eller vurdering gjennom Utdanningsplan. Studenten kan derimot enkeltvis melde seg opp 

til undervisning i emner via Utdanningsplan eller Aktive emner. Denne varianten hindrer automatisk oppmelding og dermed sannsynligvis en del 

undervisningsmeldinger som ikke er reelle. Studenten får muligheten til å selv velge å melde seg til undervisning i et emne selv om han er utestengt fra 

vurdering. 

Alternativ 2: student blir automatisk meldt til undervisning som øvrige studenter. Studenten kan også enkeltvis melde seg opp til undervisning i emne via 

Utdanningsplan eller Aktive emner. Denne varianten inneholder ingen sperringer for automatisk melding til undervisning, annet enn i de tilfellene hvor det i 

tillegg finnes fastsatte krav til undervisningsmeldingen (f.eks. at de er vurderingsmeldt). For å implementere denne, må det spørres om hvor vanlig det er for 
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utestengte studenter å følge undervisning i perioden hvor de er utestengt. At de har rett til det, betyr ikke at de gjør det. Denne vil altså i 

registreringsperioden opprette undervisningsmeldinger som ikke nødvendigvis er reelle. 

Konklusjon: Alternativ 2 er mest riktig 

Greit at de melder seg. Antallet er uansett lite. Studentene kan i prinsippet følge obligatoriske aktiviteter- manuelt arbeid av studiekonsulent. Oblig var i 

undervisningssfæren. 
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CERES 
 

CERES – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester 
for forskning og studier 
Universitetet i Oslo  
Postboks 1086, Blindern 
0316 Oslo 
E-mail: fs-sekretariat@fsat.no 
URL: www.fellesstudentsystem.no 
Telefon: 22852818 
Telefax: 22852970 
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Vår ref: CHRTHORN 

Dato:  06.06.2017 

 

 

Webinarer høsten 2017  
 
Ceres har gjennomført en høring blant FS-institusjonene på Diskusjonsforum.  

Her er oversikt over innkomne ønsker til webinarer høsten 2017: 

 

Modul/applikasjon Ønsket av institusjon: Sist avholdt 

Opptak - lokalt 
HiVolda, UiB, Ansgarskolen, 

HiMolde, VID, HVL 

Vår 2015 

Godkjenning/innpassing 
HiVolda, Ansgarskolen, NLA 

Høgskolen, Westerdals, HiMolde 

Høst 2016 

Utveksling 
HiVolda, HiOA, UiB, Ansgarskolen, 

Westerdals, HiMolde 

Brukerforum 2017 

Studentweb og utdanningsplaner 
HiVolda, HiOA, HiOF, UiB, 

Ansgarskolen, NLA Høgskolen 

Vår 2016 

Vurdering - grunnlagsdata 
HiOA, HiOf, NLA Høgskolen, 

HiMolde, HVL 

 

Vurdering – gjennomføring og sensur 
UiS, HiOA, NLA Høgskolen, 

HiMolde, HVL 

 

Doktorgrad UiS, HiVolda, HiMolde, VID, HVL Høst 2014 

Fagpersonweb 
UiS, HiOF, UiB, NLA Høgskolen, 

Westerdals 

Brukerforum 2017 

Opptak - NOM 
HiVolda, Ansgarskolen, HiMolde, 

HVL 

Vår 2016 

Studieelementer – emner og program 
HiVolda, HiOF, NLA Høgskolen, 

HVL 

 

Studieelementer – krav og regler HiOA, HiOF, NLA Høgskolen, HVL  

Semesterregistrering HiOF, Ansgarskolen, HiMolde  

Betaling HiVolda, NLA Høgskolen, VID Temamøte november 2015 

Studieelementer  emnekombinasjoner HiOf, VID, HVL Høst 2014 

Rapportering 
HiMolde, NLA Høgskolen, 

Westerdals 

Vår 2014, planlegges 

gjennomført høst 2017 

FS-system HiVolda, NLA Høgskolen, HVL  

Søknadsweb HiOf, UiB, HVL Brukerforum 2017 

Nomination UiS, HiOF, UiB Brukerforum 2017 

EpN HiOF, NLA Høgskolen Høst 2016 

Utdanningsplaner Ansgarskolen, HiMolde Høst 2014 

Programstudent Ansgarskolen, NLA Høgskolen  

Kvalifikasjon HiOF, Ansgarskolen Høst 2014 
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Etterutdanning UiS, HiOA Vår 2015 

Koder   

Integrasjon og 

webservice 

HiM, HiOA Bruker-

forum 2017 

Undervisning Ansgarskolen Vår 2015 

Studieelementer 

– annet 

HVL Høst 2014 

GAUS HiOA Delvis 

gjennomgått 

høst 2016 (i 

forbindelse 

med kurs i 

godkjenning 

og 

innpassing 

 

 

 

Andre forslag Ønsket av institusjon Sist avholdt 

Arbeidskrav/oblig - registrering og 

bygging HiVolda  

Vurdering - klage og begrunnelse i 

SW HiOA Brukerforum 2017 

Videopresentasjon av viktige 

nyheter i FS tilsvarende presentasjon 

på FS-brukerforum på Lillestrøm. HiOA  

Brevmodulen, opptaksbrev (flettefelt 

og oppbygging av mangelbrev HiOf Vår 2013 

Tableau HiOf, Westerdals Kontaktforum 2016 

Vitnemålsportalen UiB Planlegges avholdt juni 2017 

Vurdering - bruk av rutiner VID  
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Vedtaksforslag: 

CERES foreslår at følgende superbrukerkurs i FS avholdes som webinar høsten 2017: 

 

- doktorgrad 

- lokale opptak (bruk av resultatgrunnlag, kompetanseregelverk, rangeringsregelverk, kvoter, 

oppbygging av lokalopptak, kravelementer) 

- godkjenning/innpassing 

 

Vurdering – grunnlagsdata, gjennomføring og sensur, campusfunksjonalitet 

(august/september) 

Rapportering (september/oktober) 

 

 

 
Bestillingskurs og workshop 

 

FS vil, i den grad det er kapasitet, også i 2017 tilby kurs i FS ved den enkelte institusjon mot 

betaling.  

 

For 2017 gjelder følgende satser for bestillingskurs og workshop:  

Kurs: kr 13.800 per dag 

Workshop: kr 10.000 per dag 

Reise og overnatting: Etter regning 

 

For forespørsel om bestillingskurs: 

http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/bestilling/ 

 

http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/bestilling/
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