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Sak 5c Oppnevning av medlemmer til ekspertgruppe for Fagpersonweb 
 

Det er kommet inn tre kandidater etter fristens utløp, fra HINN, NMBU og HVL.  
 
- HVL har foreslått Kjetil Hågenvik 
 
- HiNN har foreslått Seniorkonsulent Hilde Hildonen Brustad  
Begrunnelse fra HiNN: "Hun er studieveileder på et av våre campus og har jobbet over lengre tid med 
å innføre bruk av Fagpersonweb for de faglig tilsatte. Vi har i dag mange faglige brukere på denne 
applikasjonen, og Hilde fungerer som brukerstøtte for disse. I tillegg er hun en erfaren FS-bruker med 
god FS-kompetanse. Når det gjelder den nyeste funksjonaliteten, har vi diskutert å ta i bruk 
godkjenning av obligatoriske aktiviteter og oppmøteregistering i første omgang." 
 
- NBMU har nominert Thor Høigaard Anti: 
Begrunnelse fra NMBU: "Fagpersonweb brukes av våre ansatte for å få en oversikt over studentene 
sine og for å kontrollere at eksamensdatoer er korrekte. Vi er i ferd med å ta i bruk sensur og 
godkjenning av obligatoriske aktiviteter, og vurderer å ta i bruk de nyeste funksjonaliteten 
begrunnelse/klage. Jeg har også akkurat holdt ett innlegg på HiOF hvor jeg viste frem disse nye 
funksjonene på Fagpersonweb da de også vurderer å at det i bruk." 
 
Units vurdering: 
Alle tre er gode kandidater, og gruppa er ikke større enn at vi kan utnevne to av dem. I 
utlysningsteksten ønsket vi oss kandidater fra institusjoner som har tatt i bruk den nyeste 
funksjonaliteten. Vi ønsker derfor å prioritere HVL og NMBU i denne omgang, og foreslår derfor at 
Kjetil Hågenvik og Thor Høigaard Anti utnevnes til Fagpersonweb-gruppa. 
 
Forslag til vedtak:  
Planleggingsgruppen oppnevner Kjetil Hågenvik og Thor Højgaard Anti som nye medlemmer i 
ekspertgruppen for Fagpersonweb. 
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