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Sak 5b Oppnevning av nytt medlem til ekspertgruppe for digital vurdering 
 

Da nåværende medlem fra OsloMet har gått over i ny jobb og dermed også ut av ekspertgruppen, 
har Unit bedt om forslag til nye kandidater til den ledige plassen. 
Det er kommet inn 2 kandidater etter fristens utløp.  
 
- OsloMet har nominert Siv Marit Nordhagen, med følgende begrunnelse:  

"Siv Marit har jobbet med FS siden 1999, hvor vurdering har vært et sentralt arbeidsområde. I 
dag sitter hun i OsloMet sin koordinerende gruppe for digital vurdering, og har god kompetanse 
og innsikt på området. Siv Marit er i tillegg medlem av ekspertgruppa for vurdering. 
Vi tror Siv Marit kan være en god kandidat i ekspertgruppen for digital vurdering. 
 

- USN har nominert Tone Gulli Carlsen, med følgende begrunnelse:  
o Hun er en av to superbrukere/administratorer for Wiseflow ved HSN. 
o Jobbet med eksamen og FS siden 2007.  
o Vært superbruker for FS vurdering i HiVe og HBV i fra 2010 
o Rådgiver og implementeringsansvarlig for Wiseflow i HBV/HSN. Jobbet med digital 

eksamen og Wiseflow fra 2015. 
o God systemforståelse i FS og innsikt i mange av oppgavene i grenseflaten mot 

studieveiledere. Ser og forstår sammenheng og konsekvenser i systemene og på tvers av 
systemene.  

o God regelverkskompetanse, og forståelse for at dette må hensyntas i bruk av systemene 
 
Units vurdering:  
Det er her to sterke kandidater som er vanskelig å skille på kompetanse.  Ut fra ønske om å bedre 
fordelingen i gruppen mellom de ulike eksamenssystemene, så innstiller vi Tone Gulli Carlsen som 
nytt medlem. Fordelingen i gruppen blir da 5 som benytter Inspera og 4 som benytter Wiseflow. 
 
Forslag til vedtak:  
Planleggingsgruppen oppnevner Tone Gulli Carlsen som nytt medlem i ekspertgruppen for digital 
vurdering. 
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