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Møtetype:  Workshop FS , P360 integrasjonen  

 

Til stede:  

Lena Andersen (UiO), Hans Jacob Berntsen (HSN), Armaz Mellati (UNINETT), Leif 

Kristiansen (UNINETT), Ole Martin Nodenes (Ceres), Gro Wisting Haugland (HSN), Leif 

Helge Daland (UIA), Lisbeth Viken (NTNU), Gunhild Raunsgaard (HVL), Hilde Løwe 

(HIOA),, Christian Thorn (Ceres)  

   

Sted:   FSAT, Majorstuen, Oslo  

 

Forfall:   Knut Erik Løvold (Ceres), 

            

             

Møtedato:  22.6.2017 

Referent:  Leif Kristiansen  

Dato:   22.06.2017 

 

Referat distribuert til: UNINETT, Agora, Deltakere 

 

Saksliste: 

 

1  Innpassingssaker  
o Ceres presenterte hvordan integrasjonen ser ut pr i dag. Presentasjonen er 

vedlagt referatet. 
 

o Nye utviklingsmomenter ble diskutert, og til neste gang ble følgene besluttet: 
 

o Hoveddokument = Søknaden. Søknaden er «metadata» i StudeWEB/FS. 
Metadata trekkes ut og konverteres til pdf i overføringen til p360.  

o Sakstype: Godkjenning 
o Saksnivå: Innpassing av eksterne emner + saksnr 
o Dokument: Søknad om innpassing/godskriving 
o Vedlegg 
o Tittel på dokument bør endres: Søknad innpassing 

 
o Diskusjonspunkter:  

- Studweb gir mulighet for å laste opp et dokument flere ganger. Dersom et vedlegg 
lastes inn etter at det er journalført blir disse egne dokumenter som blir journalført på 
nytt? Når er det hensiktsmessig at journalføring skjer? 
-Påstand: NOARK tar ikke hensyn til at det er mulig å journalføre flere ganger. 
Oppdatering fra studentweb må derfor regnes som ny forsendelse 
 
- Hvor lenge skal en sak redigeres? 
 Til saken er fordelt saksbehandler. Da regnes saksbehandling som startet.  
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 Begrunnelse og klage 

Det var en gjennomgang av en skisse til integrasjon for begrunnelse og klage 
 
Presentasjon med skissen til integrasjon til integrasjon ble gjennomgått. Presentasjonen 
legges ved referatet.  
 
Noen hovedpunkter:  

o Man kan klage uten begrunnelse 
o Det er KUN klagen skal arkiveres.  
o Begrunnelse defineres som ikke arkivverdig 

 
o Klagefrist avgjøres om det er begrunnelse eller ikke.  

o Begrunnelse flytter klagefristen.  
 Dersom man skal fullautomatisere en klagebehandling vil en 

begrunnelse sette en ny frist og føre til et eget løp i 
behandlingen.  

 Klage generer et utgående dokument. Med klagefrist. Klagefrist 
sendes automatisk fra FS.  

 
o Digital eksamen gir mulighet for å sende begrunnelse til FS. Rutiner for 

dette vil være virksomhetens ansvar. En klage kan skje på følgende 2 
måter:   

1) Alt Student klager vi studweb 
2) Student klager muntlig som registres av faglærer i 

Eksamenssystem/fagpersonweb og haker av for/ skriver at «jeg 
har gitt muntlig begrunnelse». 

 
Det beste er om man standardiserer måten å gi begrunnelse på. Via 
student web -> utgangspunkt for standardiserer.   
  

o P 360 trenger info om utfallet av saken.  
Automatisk melding om sensurvedtak som sendes på e-post. For 
eksempel så har UIO har en ordning med begrunnelse i e-
forvaltningsforskriften.  E-posten sender Ikke resultatet, men kun at et 
vedtak er besluttet, og at de må logge inn i studweb  for å se resultatet.  
 

3 Neste møte:  
Fordeling av saker:  

o Hvordan fungerer dette?  
o Felles minimum multiplum  
o Hvordan skal dette være?  
o Kan dette automatiseres? 
o Personroller i FS - kan dette brukes?  

 
Hjemmelekse: Hvordan blir dette praktisert hjemme hos dere selv? Hva vil være ønskelig 
praktisering av dette?  
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