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 Dagsorden 
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 17.-18. september og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 

3. Orienteringssaker 

4. FS-Brukerforum 30.-31. oktober 2018 

5. Campusfunksjonalitet i FS  

6. Utviklingsoppgaver 2019 

7. Innkomne ønsker  

8. Registrering av innpassing av medikamentberegning 

9. FS-Kontaktforum 2.-3. april 2019 

10. Nytt medlem til ekspertgruppe for STAR  

11. Eventuelt 
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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
4 saker ble meldt til Eventuelt: 

- NTNU: Vitnemålsportalen og gamle grader  

- Unit: Rutine for semesterregistrering 

- Unit: Kursplan for våren 2019 

- UiO: Tilsvar fra KD om f.nr i karakterutskrift 
 

 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 17.-18.09.2018 og 

oppfølgingssaker 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 17.10. Det kom ingen merknader til referatet 
innen fristen. 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått. 
 
Arbeidet med DBH-rapporter som rapporteres manuelt er i gang. Dette gjelder  

- Tabell 9 Uteksaminerte grunnskolelærere – fagvalg i GLU 

- Tabell 10 Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage 

- Tabell 11 Videreutdanning for lærere i grunnskolen 
 
Det arbeides med et forslag for utvidelser i FS for å kunne automatisere disse tre 
rapportene. For tabell 9 legges det opp til kun å støtte 5-årig masterutdanning da den 4-
årige er utgående. 
 
Referatet ble godkjent.  
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i ekspertgruppe for Opptakssystemer 20.09. 

Skriftlig referat var sendt ut. Tema var hovedsakelig gjennomgang av ønskelisten, 
funksjonalitet for dokumenthåndtering og diskusjon om fremtidige arbeider for å 
forbedre opptakssystemet.  
 
Neste møte blir et 3-timers nettmøte 29. november. 
 
Tatt til orientering. 
 
b. Møte i ekspertgruppe for STAR 20.09. 

Skriftlig referat var sendt ut. Tema var blant annet status for Tableau, presentasjon av 
rapporter og sondere interessen for en Tableau-konferanse.  
 
Når det gjelder rapport over studenter i faresonen, så kommenterte 
Planleggingsgruppen at tilbakekobling til FS bør være enkel med tanke på å kunne 
kontakte studenten. 
 
Ragnar kommenterte at institusjonene ønsker en mer fleksibel rapport, som få ansatte 
skal ha tilgang til. 
 
Tatt til orientering. 
 
c. Møte i ekspertgruppe for Doktorgradsmodulen 25.09. 

Skriftlig referat var sendt ut. Tema var hovedsakelig gjennomgang av ønskelisten. 
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Neste møte avholdes 11. mars 2019. 
 
Tatt til orientering. 
 
d. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 27.09. og 23.10. 

Muntlig referat ble gitt. Møtet 27. september var et kort nettmøte med status for 
arbeidsgrupper.  
 
Møtet 23. oktober var et heldagsmøte. Knut gjennomgikk utkast til 
brukerdokumentasjon for håndtering av klage og begrunnelse i FS/Studentweb, status 
arbeidsgrupper og gjennomgang av innkomne ønsker. 
 
Unit planlegger å slå sammen denne gruppen med ekspertgruppe for 
Vurderingsmodulen, slik at man får med deltakere med FS-kompetanse til arbeidet 
med digital vurdering. Mandat for gruppa skal defineres. Unit sender ut en høringssak 
med forslag til mandat og ber om forslag til medlemmer til gruppa. 
 
UiO stilte spørsmål om hva som vil skje med ønsker som er sendt inn til 
Vurderingsgruppa når gruppene slås sammen. Lena sender en oversikt over RT-saker 
som blir berørt. 
 
Neste møte blir et 3-timers nettmøte 11. desember. 
 
Tatt til orientering. 
 
e. Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 18.10. 

Muntlig referat ble gitt. Ekspertgruppa fikk demonstrert siste endringer i applikasjonen, 
og fikk oppdatert status for prosjektet, samt en orientering om kommende endringer i 
FS-klienten. Are Rikardsen fra Utdanning.no orienterte om deres prosjekt for å få 
oversikt over all etter- og videreutdanning i Norge. Gruppa fikk presentert den 
planlagte løsningen for kursspørsmål, som skal erstatte spørreskjema. 
 
Tatt til orientering. 
 
f. Møte i ekspertgruppe for Studentweb 23.10. 

Muntlig referat ble gitt. Tema var bl.a. status for campusfunksjonalitet i Studentweb, 
studieretter og gjennomgang av ønskelisten. 
 
Institusjonene har ulik oppfatning om definisjon av campus og hvordan det skal 
virke. Det er av stor betydning at man får på plass en felles forståelse av dette før 
man ser på nye løsninger i Studentweb. 
Unit avventer å gjøre noe mer med campus i Studentweb til møtet i desember er 
avholdt. 
 
Saken om sperre mot at studenten kan endre sin utdanningsplan har vært 
behandlet i Planleggingsgruppen og videresendt til Studentweb-gruppen. 
Planleggingsgruppen støttet et forslag som Studentweb-gruppen ikke var enig i. 
Gruppen mener at studenter skal kunne legge til valgbare emner selv om de 
obligatoriske er sperret. 
  
Gruppen er enig i at en kontroll på mobilnummer vil være bra så lenge den ikke 
sperrer for oppdatering av profilsiden. Studenten bør kun få en advarsel, av typen 
"Dette ser ikke ut som et godkjent mobilnummer".  
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Kontrollen må også være i Søknadsweb.  
Gruppen bemerker at det ville vært en fordel om det kom bedre kontroller mot 
nummer også i KORR. 
 
Unit stilte spørsmål om mulighet for tilgang til testing av digitale karakterutskrifter 
i prodbaser. Konklusjonen ble at når Unit har behov for å få testet noe i en 
prodbase, så er det bedre å be institusjonene teste selv.  
 
Neste møte avholdes 10. april 2019. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

3.  Orienteringssaker 

 
a. Status Unit 

Kathy Foss Haugen orienterte.  
 
Arbeidet med organisering er nå i fase 3. Det er bestemt at Unit skal bestå av 4 
avdelinger: Forskning, Utdanning, Administrative systemer og IT-utvikling.  
IT-utvikling leverer tjenester til de 3 andre avdelingene.  
Under avdelinger skal det være seksjoner. 
 
Plan21 omhandler om handlingsplaner for fagrådene. Handlingsplaner sendes ut på 
høring innen mars 2019.  
 
Tatt til orientering. 
 
b. EMREX, Erasmus Without Paper og eIDAS 

Geir Vangen orienterte.   
 
- EMREX: Jobber med finansiering. Workshop i desember i Flandern. 

Høringssak om Diploma Supplement i Elmo. Europass har satt i gang et 
arbeide med digitalisering av vitnemål. Vi ønsker bruk av eksisterende 
standarder i dette arbeidet. 
 

- EWP2.0-prosjektet produksjonssettes 12. desember. UiO er pilot. Fra FS skal 
det i første omgang leveres data om institusjon, organisasjon og emner. 
 

- eIDAS 
eID-innlogging innføres i Søknadsweb innen 2018 som del av prosjektet vi 
deltar i sammen med Difi. 
 

Tatt til orientering. 
 
c. Status drift 

Ole Martin Nodenes orienterte. 
 
Klientversjon 8.1.4. er nå lagt ut i produksjon.  
Demobasene er oppdatert med flis03 og prodbasene tas i midten av november.  
Klientversjon 8.1.5 leveres snart og inneholder mye endringer i kursmodulen, spesielt 
for tilpasning til Evuweb.  
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Tatt til orientering. 
 
d. Status fusjoner 

Ole Martin Nodenes orienterte. 
 
Fusjon av basene for Høyskolen Kristiania og WACT er nå ferdig. Arbeidet med 
fusjoner er dermed et avsluttet prosjekt pr i dag. 
 
Terje Naume opplyste at Høyskolen Kristiania er i prosess med å kjøpe opp blant annet 
Barratt Due Musikkinstitutt. Det vil kunne komme fusjonsoppdrag i den forbindelse. 
 
Tatt til orientering. 
 
e. Arbeidslivsportalen 

Kathy Foss Haugen orienterte. 
 
Status om prosjektet var en sesjon på FS-Brukerforum. I første omgang vil portalen 
inneholde praksis. OsloMet er interessert i at prosjektet blir felles med øvrige 
institusjoner, og har i den forbindelse besøkt UiA og NTNU så langt. 
På siste prosjektmøte deltok også 2 studenter fra OsloMet. 
 
Planleggingsgruppen er opptatt av at Unit ivaretar interessene for FS og 
institusjonene. 

 
f. UTF-8 

Ole Martin Nodenes orienterte. 
 
Konvertering av demobasene er i gang. Konvertering av produksjonsbasene startet i 
slutten av oktober, og etter planen skal alle basene være konvertert innen 16. november.   
Unntaket er NTNU som har bedt om en utsettelse til starten av februar 2019. Unit ber 
Sven Erik undersøke om det er mulig å få til en kortere utsettelse.  
 
Oversikt over planlagt nedetid er lagt ut på 
https://www.fellesstudentsystem.no/drift/konvertering-til-utf-8/ 
 
Tatt til orientering. 

 
 

4.  FS-Brukerforum høsten 2018 

 
Kort runde rundt bordet. Planleggingsgruppen var fornøyd med Brukerforumet.  
 

- Fint med mange tema å velge mellom. Noen sesjoner på dag 1 burde hatt bedre tid. 

- Ledersporet var interessant og nyttig, bør ha det også senere. 

- Sesjonene med juristene: mange savnet mer konkrete svar.  

- Lokalene var bra og det tekniske fungerte fint.  

- Relevansen av tema avhenger av personer som deltar.  

- Det fungerer ikke bra å be om spørsmål fra plenum, bør heller be folk sende inn 
spørsmål i etterkant.  

- Det er viktig at FS v/Unit posisjonerer seg innen sektoren. Mange fora som er på 
banen nå.  

- Bedre undertekster er viktig slik at folk vet hva den enkelte sesjon går ut på. Lettere 
å vurdere relevansen når informasjonen er tydelig. 

https://www.fellesstudentsystem.no/drift/konvertering-til-utf-8/
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- Ventelisten i år ble ganske lang og nesten ingen fra venteliste fikk plass. UiB foreslo 
at man reserverer antall plasser pr institusjon, og etter en bestemt frist gjøres ledige 
plasser tilgjengelig for alle. 

  
 

5.  Campusfunksjonalitet i FS 

 
Notat fra USN var sendt til Planleggingsgruppen. Hans Jacob innledet. Notatet er et 
innspill til det videre arbeidet med campus, og vil også diskuteres på campus-møtet 
4. desember 
NTNU sender inn kommentarer til notatet i forkant av desember-møtet 
 
Espen oppfordret institusjonene til å også se på standardisering av praktiske løsninger, 
ikke bare på tekniske løsninger.  
 
Planleggingsgruppen uttrykte ønske om at utviklingsønsker som er tatt med i notatet 
ikke bli liggende i påvente av møtet 4.12. 
 

 
6.  Utviklingsoppgaver 2019 

 
Dette er en oppfølgingssak fra september-møtet. 
 
Oppgavene med prioritet A var prioritert av det gamle styret for FS, og de skal fullføres 
først. Planleggingsgruppen støtter dette. I denne fasen må andre oppgaver 
nedprioriteres. 
 
UiO foreslår at levering av ny Undervisningsmodul deles i 2 deler, der praksis leveres 
først i den gamle modulen. På den måten får man frigjort noe mer ressurser til andre 
oppgaver. UiO ønsker et møte med Unit for å diskutere Undervisningsmodulen. 
 
Integrasjoner bør settes øverst i dokumentet for å signalisere høyest prioritet. 
Planleggingsgruppen støtter at EpN og EVUweb prioriteres. Andre oppgaver som 
ønskes prioritert er digital eksamen og Flyt. 
 
USN påpekte at institusjonene har mottatt brev med varsel om økt FS-kontingent, der 
digitalisering nevnes som en av årsakene til høyere pris. Unit har fått klart mandat for å 
utvikle felles løsninger for sektoren, og Unit bør jobbe for å få større fokus på FS i 
Digitaliseringsstyret. Alle institusjoner skal ha en strategi for digitalisering, og FS er en 
viktig datakilde til andre systemer. 
FS-kontingenten burde vært høyere for å finansiere utviklingsoppgavene. 
 
Også UiT påpekte at kontingenten burde være høyere for å sikre modernisering av FS, 
som vil være en viktig oppgave fremover. Det er stort press fra IT-avdelingene i 
sektoren om ikke å utvikle felles løsninger, men heller lete etter alternative produkter på 
markedet.   
 
NTNU synes at studieadministrasjonen har liten eller ingen påvirkningskraft overfor 
IT-avdelingene. Ved NTNU f.eks. benyttes det nå i stor grad eksterne konsulenter til 
ulike oppgaver, og disse har ingen kjennskap til FS og andre felles løsninger. 
 
Planleggingsgruppen oppfordrer Unit til å utarbeide et dokument med idéer for en 
FS2.0 for å synliggjøre at dette er en oppgave som det skal brukes ressurser på.  



FS-18-068  Side 8 
Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 1. november 2018 

 
Unit har pr i dag ingen formell organ som gjør beslutninger, men har 2 kanaler som kan 
benyttes til å diskutere neste års planer; Planleggingsgruppen og StudieBOTT.  Denne 
saken er derfor kun en diskusjonssak og ikke en vedtakssak. 
 
For øvrig påpekte Planleggingsgruppen at notatet ble sendt ut veldig sent. 
 

 
7.  Innkomne ønsker  

 
a. UiB – FS990.001 Kandidatrapport opplæringsoversikt 

Det ønskes et valg for å kunne gruppere planinnholdet etter 
emnekombinasjon/emnekategori på samme måte som i rapport FS727.001 
Utdanningsplan for student. 
 
Unit foreslår at man heller innfører spesialpensumtittel i FS727.001 og sletter 
FS990.001. 
 
Konklusjon: Saken videresendes til ekspertgruppe for Doktorgradsmodulen for å 
sjekke om FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt, kan slettes. 
 
b. VID – FS207.001 Fakturaoppretting, utplukk på studentstatus 

Ønsker å kunne opprette faktura etter ulike studentstatus, da VID som privat høgskole 
har studieavgifter i tillegg til semesteravgift. 
 
Konklusjon: Planleggingsgruppen foreslår at man heller oppretter faktura fra fil ved å 
hente ut studenter med ønsket studentstatus som input til en fil, som brukes til å kjøre 
rutinen. Dersom dette ikke fungerer, bes VID sende en tilbakemelding, og saken 
behandles på nytt i januar. 
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten.  

 
c. OsloMet – Bilde Person/Student, utvide felt for brukernavn 

Feide-brukere med over 30 tegn blir ikke overført til FS og videre til Canvas, og det 
ønskes derfor at feltet «brukernavn» økes til 50 tegn. 
 
Konklusjon: Feltet kan like godt økes til 100 tegn for å sikre plass til mange nok tegn, 
ev. utvides til samme antall tegn som Feide-innloggingsfeltet har. Unit sjekker dette. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. 
 
 

8.  Registrering av innpassing av medikamentberegning  

 
En oppfølgingssak fra september-møtet. 
 
Notat fra NTNU var opprinnelig sendt til september-møtet, men Planleggingsgruppen 
bestemte seg for å diskutere saken grundigere på november-møtet.  
 
Pr. i dag finnes det ingen felles, nasjonal løsning for hvordan registrering av innpassing 
av medikamentberegning skal foretas.  
NTNU lanserer derfor i sitt notat følgende forslag til registrering av innpassing, frem til 
det foreligger en nasjonal løsning for dette: 
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 Medikamentberegning registreres ikke separat, men er en del av for eksempel 
en årsenhet. 

 Overført eksternt emne med vekting i overensstemmelse med internt emne. 

 Overført eksternt emne med vekting høyere enn internt emne. 

 Overført emne, men med vekting lavere enn internt emne, også emne vektet 
med 0 studiepoeng. 

 
Kunnskapsdepartementet sendte ut en høringssak om ny forskrift om godskriving og 
fritak etter UH-loven § 3-5, med høringsfrist 13. oktober.  

 
Behovet for registrering av fritak kommer i forbindelse med registrering av innpassing i 
utdanningsplan. Planleggingsgruppen stilte spørsmål ved om institusjonene skal åpne 
for registrering av fritak på nytt, men man ønsker ikke dette.  
 
Det var enighet om å avvente ny forskrift før det blir aktuelt å lage konkrete 
løsningsforslag i FS. 
 
 

9.  FS-Kontaktforum 2.-3. april 2019  

 
Agenda for Kontaktforumet i april foreslås avviklet slik: 
Ankomst dagen før (1. april), slik at man kan starte kl 9 på dag 1 og avslutte med lunsj 
dag 2.   
Møtet i Planleggingsgruppa starter kl 14 dag 2 og avsluttes med lunsj dag 3.  
 
Planleggingsgruppen foreslo følgende tema, i tillegg til forslag fra Unit: 

- ROS-analyse og DPIA (personvernkonsekvensanalyse). Når må man gjennomføre 
dette og hvordan. 

- Institusjonene kan sende inn spørsmål i forkant. Planleggingsgruppen forbereder 
svar. Tema er fritt. 

- Felles rutiner for  
o Evuweb 
o Klagesaker via Flyt 

- Gjennomgang av klage og begrunnelse 

- Arbeidslivsportalen og praksis 

- EpN: vurdering og undervisning 

- Robotisering 

- Fagpersonweb 

- StudieBOTT:  
o Hvor er FS i deres verden? 
o Kva tenker de om FS? 
o Hvordan ser de for seg samarbeidet og kommunikasjon med institusjonene 

og med Unit? 
 

Unit hadde på forhånd foreslått disse temaene: 

- Risikovurdering (opplæring) 

- Kvalitetsreformen ble innført for 15 år siden, utdanningsplan som verktøy for 
oppfølging 

- En sesjon med sikkerhet som tema (phishing etc.) 
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Unit lager et forslag til tema som sendes til Planleggingsgruppen før jul. 
Forslag til program behandles på januar-møtet. 
 
 

10.  Nytt medlem til ekspertgruppe for STAR  

 
UiBs representant i STAR-gruppen har sluttet ved UiB, og Unit ba derfor om forslag til 
et nytt medlem. Innen høringsfristen var det kommet inn 2 forslag.  Begge foreslåtte 
kandidater innehar en kompetanse som vil være en styrking av ekspertgruppen. Unit 
anbefalte derfor at både Lars Røed Hansen fra Nord universitet og Gaute Svendsen fra 
UiB tas inn som nye medlemmer. 
 
Vedtak: Planleggingsgruppen gikk inn for forslaget fra Unit. 
 
 

11. Eventuelt  

 
a. NTNU – Vitnemålsportalen og gamle grader 

NTNU ønsker en løsning for visning av gamle grader som ikke kan gjenskapes via FS, 
ved at de synliggjøres enten via Vitnemålsportalen eller i et dokument med digital 
signatur, som bekrefter rett kopi.  

Dette kan tilrettelegges via Emrex. I så fall må det gjøres tilpasninger i FS. NTNU 
sender inn saken som et ønske. 

b. Unit – Rutine for semesterregistrering 

StudieBOTT skal starte med kartlegging av prosessene rundt semesterregistrering og 
betaling av semesteravgift. Første møte avholdes 9. november. 
 
c. Unit – Kursplan for våren 2019 

Forslag til vårens webinarer sendes til Planleggingsgruppen pr mail for saksbehandling. 
 
d. UiO – Tilsvar fra KD om f.nr i karakterutskrift 

UiO sendte i februar brev til KD der de foreslo at man viser kun fødselsdato på 
karakterutskrifter og vitnemål og ikke fullt fødselsnummer. KD har avvist forslaget. 
Lena opplyste at UiO vil sende tilsvar til departementet. 
 
 

 
Neste møte:  22.-23. januar 2019, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes 

kl 15:00 neste dag 
  

Sted: Unit, Fridtjof Nansens vei 17-19, Oslo 
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 12.11.2018) 

 
 
 
 

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

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

15/17 Sak 4b Innkomne ønsker – HINN Flere 
felt for brukernavn/epost: 
Lage et notat med argumenter mot å lage 
denne type løsninger 

CERES Diskutere med 
institusjonenes 
IT-avdelinger 

18/17 Sak 5 Roller i FS: Oppnevne en 
arbeidsgruppe for å se på roller i 
Vurderingsmodulen 
Medlemmer fra NTNU, UiT, UiA, UiS 
og muligens HiOA 

CERES September 2017: 
Må utsettes pga 
ressursmangel 
hos CERES 

 
 
 

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

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

39/17 Sak 10g Eventuelt – CERES: 
Ta en gjennomgang av alle 
ekspertgrupper, er gruppene aktive, se på 
medlemsoversikten. 

CERES Avventer til Unit 
er ferdig med 
omorganisering 

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra januar 2018-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

6/18 Sak 10 Studentbevisapp – Utrede 
omfang av arbeid som må til for å 
vise frem mer detaljert informasjon 
vedr. studieprogram.  

KDTO 12.06: Unit 
kontakter 
Computas for 
arbeidsomfang. 
 
01.11: Krever 
omfattende 
testing på ulike 
plattformer 
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Saker som skal følges opp (fra juni 2018-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

14/18 Sak 3a orienteringssaker – Status Unit: 
Sende informasjon til institusjonene ved 
ev. endring i leveranser til høsten. 

---------------------------------------------- 
 
Sende brev til institusjonene om mva 

Unit 
 
 
 
 
Unit 

Ved behov 
 
 
 
 
Når mva-
spørsmålet er 
avgjort 

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra september 2018-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

17/18 Sak 8b Innkomne ønsker – UiS: Bilde 
akseptansetype – Sende inn tekst til 
akseptanse på bokmål, nynorsk og 
engelsk. 

UiS m.fl. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra november 2018-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

18/18 Sak 1 Referat fra møte i september – 
Manuelle rapporter til DBH: sjekke hva 
andre institusjoner har. 

UiT og 
OsloMet 
 

01.11 Arbeidet 
er påbegynt og 
det kommer 
konkret forslag 
som kan sendes 
på høring 
senere 
 

19/18 Sak 2d Møte i ekspertgruppe for digital 
vurdering 23.10: Sende ut høringssak om 
sammenslåing av Ekspertgruppe for 
digital vurdering og Ekspertgruppe for 
Vurderingsmodulen. Lage forslag til nytt 
mandat. 
 

Unit v/Knut 
 
 
 
 
 
 

Under arbeid 

21/18 Sak 9 FS-Kontaktforum april 2019: Sende 
et notat til Planleggingsgruppen med 
oversikt over tema 

FS-sekretariat Før jul. 

22/18 Sak 11c – Eventuelt: Kursplan for våren 
2019: Sende ut forslag til webinarer til 
Planleggingsgruppen. 

Unit Saksbehandles pr 
mail 

 



1 

  
 

Unit – Direktoratet for IKT og 

fellestjenester i høyere 

utdanning og forskning, avd. 

Oslo 
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2. Innkomne saker 

3. Eventuelt 
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1.  Sammenslåing av gruppen for digital vurdering og vurderingsgruppen 

 
Det ble fremmet forslag om å slå sammen ekspertgruppene for digital vurdering og 
vurdering, da det ikke lenger er formålstjenlig å operere med to grupper her. Gruppen 
hadde ikke innsigelser til dette. 
 
Det sendes ut en invitasjon til institusjonene om å foreslå deltakere til den nye gruppen. 
 
 

2.  Innkomne saker 

  

Ønskelisten for vurdering pr. 12. 12.2018  
Sakene ble gjennomgått og saker som det er ønskelig å gjøre noe med ble prioriter fra 1 
til 3, med 1 som høyeste prioritet. Det ble videre ryddet bort en del saker, som enten 
ikke lenger er aktuell, eller ble avvist. 
 
FS-54 Rapport FS566.002 Vurderingsprotokoll med deler. 
Saken utgår, da nye systemer for sensurering minker behovet for denne rapporten. 
 
FS-164 Rutinen FS533.001 og FS-274 Utvidelse av rapport (555.001 og/eller 555.002) i 
vurderingsmodulen 
Gruppen ønsket ikke å gjøre endringer i rapporten i for hold til ønsket i FS-164. Saken 
utgår derfor og må eventuelt spilles inn på nytt med en nærmere beskrivelse av behovet 
og en kost-nyttevurdering. Flere institusjoner tar i bruk timeplanleggingssystemer for 
håndtering av eksamen, noe som kan gi nye behov for løsninger. For FS-257 så vil 
timeplanleggingssystemet TP, kunne håndtere eksamen to dager etter hverandre. For 
utfordringene knyttet til sted, kan muligens Campus feltet kunne ivareta dette. Gruppen 
mente at det kunne være nyttig og ha mulighet for å kjøre rapporten med utplukk på fra 
til dato og klokkeslett. 
 
Prioritet 3.  
 
FS-238 Ønske om tabell/bilde over ekvivalente vurderingskombinasjoner i FS. 
Institusjonen ønsket å få på plass en løsning for ekvivalente vurderingskombinasjoner, 
tilsvarende løsningen for emner. 
 
Prioritet 2. 
 
FS-239 Sletting av vurderingsmelding på bakgrunn av ekvivalens 
NORD Sjekker behovet. Dersom ingen nye innspill, blir saken fjernet til neste møte. 
 
FS-277 Endring av rapport fs580.001, slik at den viser antall kandidater som trekker seg 
før trekkfristen. 
Saken utgår. 
 
FS-294 540.002 ønske om nye visfelt, Merknad fra Vurderingsenhet og hjelpemidler. 
Gruppen støtter ønsket med vis-valg for merknadstekst og hjelpemiddelmerknad. 
 
Prioritet 2. 
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FS-455 FS508.004 Oppdatering av frister for vurderingsenhet 
Saken utgår. Dersom den skal tas inn igjen må det en ny sak med en kost 
nyttevurdering. 
 
FS-461 Endringsønske, fordeling av eksamensvakter, 502.001, vaktkategori 
Gruppen var enig om at den nye vurderingsgruppen børe sette ned en undergruppe for 
å se nærmere på håndtering av eksamensvakter. UIB har tatt i bruk et system, Planday, 
for å håndtere eksamensvakter, og sa seg villig til å demonstrere dette i neste møte. 
 
FS-464 515.001 – endring L og G > Ø/M 
Det kom et tillegg på denne rutinen fra NTNU:  
«Hei, det ser ut som at det er en liten feil på FS515.001 når denne brukes til å 
oppdatere resultatstatus på vurderingsmeldinger på grunnlag av manglende 
obligatorisk aktivitet. 
  
Feilen oppstår når vi har å gjøre med emner som har deleksamener knyttet til ulike 
terminer med hver sine underordnede OBLIG-er. Se vurderingsstruktur på emnet 
TDAT1004 som eksempel (vedlegg). 
  
Når man kjører FS515.001 for TDAT1004 og velger på grunnlag av den 
obligatoriske aktiviteten OBL1, så settes det resultatstatus Ø på BÅDE melding for 
del S1 og del S2, selv om OBL1 bare er knyttet til S1. Det kommer også Ø på 
toppen, men dette følger jo i alle fall den hierarkiske strukturen. Men det blir feil at 
«nevøen» OBL1 skal kunne påvirke «tanta» S2 i treet. 
  
Antar at noe av årsaken problemet kan være at rutinen bare kan kjøres for «hele 
emnet» og ikke for en spesifikk del (aktuell OBLIG og mor). Men det er jo likefullt 
et problem.» 
Gruppen var enige om at det bør komme et tilleggsvalg i de tilfeller hvor man 
dersom man velger å oppdatere resultatstatus, og ikke slette meldingen Tilleggsvalget 
skal være en avhuking på om man ønsker å overskrive allerede registrerte 
resultatstatuser. 
 
Videre mente gruppa at resultatstatus kun skal oppdateres til ø på overliggende 
vurderingskombinasjon, og ikke andre vurderingskombinasjoner. 
 
Prioritet 2. 
 
FS-465 Ønsker om rutine for kopiering av kommisjonsnummer 
I ekspertgruppen for digital vurdering har det vært diskutert hvordan 
kommisjonsfordeling skal gjøres i framtiden. Saken utsettes til neste møte. 
 
FS-527 Mulig på et emne, å velge ulike vurderingskombinasjoner, med 
vurderingsordning innenfor samme tidkode 
Denne er ikke klart gjenskap, og utgår derfor. Sendes inn på nytt dersom det opptrer 
på nytt. 
 
FS- 561 Kunne hindre visning av statistikk på enkelte vurderingskombinasjoner 
Saken utgår 
 
FS-605 Fremvisning av ordinær romplassering i rapporten FS530.001 
Spesialtilpasninger for vurdering 
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Saken dreier seg også om kontroll av at rom som er registrert i tilpasningen skal være 
det samme som det som er registrert på eksamensavviklingen. 
Gruppen var enige i at dette bør gjøres. 
 
Prioritet 1. 
 
FS-606 Ønske om utvidet informasjon i bildet «Vaktplan med eksamensvakter» 
Gruppen er enige om at dette bør gjøres, dersom minst en av eksamenene på 
rommet er digital, skal dette vises i bildet, bak informasjon om antall eksamener og 
antall studenter. 
 
Prioritet 2. 
 
FS-607 Nye felt knyttet til oppgaver 
Det foreslås at man kan legge inn felt for foretak i underbildet S-oppgave. Foretak 
ligger nå i EVU modulen, men antas å være en lagt enklere registrering enn å skulle 
legge alle foretak inn med stedkode. 
NTNU sjekker om dette kan dekke behovet. 
 
FS-608 Et nytt J/N felt på Vurderingsform 
Denne saken ses i sammenheng med FS-688. Det var enighet om at den ny 
vurderingsgruppen kunne sette ned en undergruppe som arbeider videre med å se på 
hele flyten rundt eksamenstilpasninger og persontilpasninger. 
 
FS-610 Mulighet for å protokollføre meldinger uten resultat 
Det er etablert en gruppe som ser på mappevurdering og lignende 
vurderingsordninger i den gamle ekspertgruppen for digital vurdering. Det er 
naturlig at det arbeidet fortsetter i den nye gruppen og at denne saken tas med der. 
 
FS-629 Campusfunksjonalitet i vurderingsmodulen 
Denne saken er ivaretatt gjennom et eget Campus-møte. 
 
FS-641 Visning av andeler i prosent i FS580.001 
Saken utgår. Ivaretas av Tableau. 
 
FS-642 Endring av funksjonaliteten til feltet 'Krav om ny vurdering for alle deler ved 
gjentak 
UiO og UiB skulle komme tilbake med litt info om omfanget av dette problemet til 
neste møte, og prioritering av løsning vil foretas da. 
 
FS-655 Vurderingsenhet samlebilde - Ønske om visning av kommisjon og sensorer 
Det er ønskelig med et underbilde i vurderingsenhet samlebildet for kommisjoner med 
sensor, med en knapp for å kunne gå direkte fra underbildet og over til bildet 
Kommisjon med sensor. Dersom det er registrert kommisjon med sensor, så hadde det 
vært fint informasjon om vurderingsnheten tas med, slik at man slipper å søke den 
fram. Dersom det ikke er registrert kommisjon, så hadde det vært ønskelig å ha en 
knapp for å registrere kommisjon direkte fra underbildet, på samme måte som ved 
opprettelse av klagesak fra student vurdering samlebildet. 
 
Prioritet 1. 
 
FS-667 Liten justering av FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-688
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Det er ønskelig at når rutinen 508.001 kjøres med utplukk på undervisningsenhet, så 
skal den ta med emner som har J i feltet STATUS_UREGELMESSIG i 
VURKOMTID. Det betyr at dersom det er opprettet undervisningsenhet, så skal det 
opprettes vurderingsenhet. 
 
 
Prioritet 1. 
 
FS-673: Logge endring av kandidatnr.-type og startnr. 
Det er ønskelig at endringer i kandidatnr.-type (KANDNRTYPEKODE) og 
startnummer (KANDIDATLOPENR_FRA)  i tabellen 
VURDERINGSKOMBINASJON logges i emneloggen. 
 
Prioritet 2 
 
FS-674 Logge endring av kandidatnummer 
Saken er løst. 
 
FS-676 Overgangsknapp fra bildet Sensurregistrering til bildet Godkjenning av 
obligatoriske aktiviteter 
Det antas at dette er løst ved innføring av automatisk KO-ing. 
 
FS-677 FS Ønsker fra-til datofelt i rapport 533.002 Eksamensplankollisjoner 
Det er ønskelig å få på plass mulighet for å gjøre utplukk på dato og klokkeslett 
intervaller. 
 
Prioritet 2. 
 
FS-688 Forbedre funksjonalitet rundt eksamenstilpasninger i FS 
Denne saken ses i sammenheng med FS-608. Det var enighet om at den nye 
vurderingsgruppen kunne sette ned en undergruppe som arbeider videre med å se på 
hele flyten rundt eksamenstilpasninger og persontilpasninger. 
 
FS-692 Karakterregel for obligatoriske aktiviteter 
Det sjekkes om det er mulig å tillate karakterregel 4 og 5, kun for UIA. UIA gjør en 
sjekk med sin jurist på om det i det hele tatt er lov å benytte karakterregel 4. 
 
Prioritet 2, dersom dette er lovlig og teknisk mulig 
 
FS-701 Protokolldato i bildet: Begrunnelse og klage [vurdklage] 
Det har vært en feil i beregning av first for klage i bildet. Dette er rette i versjon 8.1.6 
av FS. Saken utgår. 
FS-704 Ønske om ny kode i Vurdklagevedtaktype 
Følgende endringer ønskes 
1 . Det innføres to nye klagevedtaklstype (VURDKLAGEVEDTAKTYPEKODE) 
AVVIST og INNVILGET. 
2. For formell klage skal kun verdiene AVSLAG, AVVIST og INNVILGET. 
3. For sensurklage skal AVVIST, TIL GUNST, TIL UGUNST, TRUKKET og 
UENDRET vises, som i dag. AVSLAG og INNVILGET skal ikke vises. 
 
Prioritet 2 
 
FS-714 Rapport FS530.001 (Spesialtilpasninger for vurdering) 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-608
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Denne saken tas i den undergruppen som får som ansvar å se på tilrettelegging og 
tilpasninger. 
 
FS-738 FS551.002 Generering av kommisjoner - reell tid 
Det er ønskelig å innføre mulighet for å kunne generere kommisjoner basert på 
utplukk etter både reell tid og tid. 
 
Prioritet 2. 
 
FS-755: Unngå tildeling av kandidatnr til studenter uten godkjent arbeidskrav 
Gruppen stilte spørsmålstegn med hvorfor ikke meldingene slettes fra FS før de skal 
overføres til Inspera, dersom det er slik at de ikke skal til protokoll? UNIT ber 
HiMolde presisere behovet. 
 
FS-756: NMBU ønsker å kunne sensurere via Fagpersonweb på akkurat samme måte 
som man gjør ved godkjenning av obligatorisk aktivitet 
I ekspertgruppen for digital vurdering har det vært en undergruppe om skal se på 
hvordan kommisjoner og sensorer skal håndteres ved innføringen av nye eksamens 
og sensursystemer. Det er naturlig at dette tas videre i den gruppen. En videreføring 
av denne undergruppen vil komme på plass i den nye vurderingsgruppen. 
 
FS-757 Endring av standardvalg for FS515.001 
Det var ingen i gruppen som ønsket en slik endring velkommen. For det første burde 
det være klart hvilket utplukk som er der ut fra at man skal fylle inn sted eller 
emnekode. For det andre vil man fort se at det er feil når man kjører rutinen uten 
oppdatering, noe som bør gjelde for alle rutiner. 
 

3. Eventuelt  

 
Ingen saker 
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Referat 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 
Det var ingen kommentarer til referatet. 
 
 

2. Presentasjon av de to nye medlemmene 
 

Det var en kort presentasjon av de nye medlemmene Gaute Svendsen, UiB og Lars Røed 
Hansen, Nord  

 
3. Status Tableau 

 
Vi tok en statusrunde på følgende punkter  

 

• Oppgradering til 2018.3: Server er oppgradert til versjon 2018.3.1.  
• Studiebarometerdata: Nokut har sendt ut brev til institusjonene vedrørende 

tilgang til data før sperrefristen. Nokut oversender data til Unit i desember.  
• STAR på brukerforum: Det var 4 innlegge som var knyttet til STAR. 

Tilbakemeldingen tyder på at innleggende ble godt mottatt.  
• Server nede i forrige uke: Etter overgangen til versjon 2018.3.1 har server være 

ustabil. Drift er i dialog med Tabelau og Unit vil holde STAR gruppen oppdatert i 
saken.  

• Bruk av SO data i STAR: STAR ber om en oppdatering på status.  
• Konferanse for presentasjon av styringsdata i sektoren: Tråden blir tatt opp over 

jul da Unit er ferdig med sin omorganisering.  
• Noen nye kalkulasjoner i enkelte datakilder: Enkelte datakilder er oppdatert med 

nye kalkulasjoner 

• Tableau Prep med 2018 versjon: Alle som har tilgang til Desktop skal ha tilgang til 
Prep. Prep skal legges inn på UH programkiosk på samme måte som Desktop.  

• Campus i rapporter: Campus skal inn i rapporter. 
• KDs gruppe for begrepsavklaring: Nytt møte i desember. Vi tar saken i STAR i det 

den sendes på høring.  
• Unit organisering: Unit blir omorganisert 1 januar 2019. Dette kan påvirke den 

interne plasseringen av Datavarehus men skal ikke påvirke STAR-arbeidet  
negativt 

 
4. Splitting av datalasten til STAR i to deler 

 
Unit har splittet datalasten til STAR i to deler. En for opptaksdata og en for de andre 
delene av studiedata. Dette vil gjøre det lettere å kjøre opptaksdata hver dag i 

perioder hvor det er behov for dette. Ut over at det i perioder vil være daglig 
oppdatering av opptaksdata vil det ikke påvirke rapportene.  

 
 

5. Rapport over studenter som er i faresonen II 
 

Vi tok en gjennomgang av rapporten basert på de innspill som er kommet. Siden det 

er et poeng og få med navn og e-postadresse bør nok rapporten ligge på FS-siten. Det 

kan være at selvedatautrekket skal gjøres via datavarehus og at en så legger på navn 
og e-postadresse fra FS. Rapporten skal ikke være tilegnelig for personer ut over de 
som alt har tilgang til den beslektede rapporten i FS.  
 
 

6. Rapportering til DBH av videreutdanning for lærere og valgfag for Fullførte GLU og 
MAGLU kandidater 
 
Det er 2 rapporter som går på videreutdanning for lærere og 2 rapporter som går på 
valgfag for fullførte GLU og MAGLU kandidater, alle 4 rapporteres på fagområde. Per i 
dag gjørs dette manuelt ved hver enkelt institusjon. Oslo Met og UiT har tatt et initiativ 



for at både prosessen skal bli bedre og at det skal bli en bedre harmonisering av hva 
som blir rapportert. Oslo Met orientert om saken.      

 
7. Hvilke oppgaver bør vi se på neste år? 

 

Vi tok en runde på hva vi bør se på neste år. Dette er en liste med hva gruppen så 
som mulige områder i 2019. Dette er ikke blitt gjort noen prioriteringer og det er heller 
ikke blitt gjort noen vurdering av om dette naturlig faller innenfor STAR sitt område.  
 

o emnegjennomføring 
o rollebaserte rapporter (ulike målgrupper) 
o ledelsesrapporter 

o CAMPUS må inn i de fleste rapportene 
o praksis 
o økonomi/personal/forskning (virksomhetsstøtte) 
o forsinket sensur 
o opplæring/kurs/webinar 
o benchmarking 

o API-løsninger mot DBH og FS må utforskes 

o blåboka/statsbudsjettet 
o demografiske data 
o SSB-data 
o Restrukturering av STAR-siten 

 
 

8. Presentasjon av UiB siten og emnerapport på nett 
 
UiB presenterte emnerapport til bruk i enkeltemneopptaket. 
 

9. Nord har laget en Emnerapport med data fra FS 
 
Nord presenterte emnerapport til bruk i undervisningsplanleggingen. 

 

10. Rapport på FS siten Studenter som melder seg til mye vurdering/undervisning 

 
Unit har laget to rapport til UiO på FS-siten: Studenter som melder seg til mye 

vurdering/undervisning. Disse to rapportene blir også gjort tilgjengelig for de andre 
institusjonene.  

 
11. Eventuelt  

 
Det var ingen saker under eventuelt.  
  

 
 

 
 

  



<sideskift> 
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<<Notat campusfunksjonalitet (002).docx 
 
<<Tillegg til notat om campusfunksjonalitet.docx 
 
 
 
Gjennomgang av Skype-møte, og notatet som ble utformet etter det. 
 
Opptak 
 
Campus på søknadsalternativene. 
 
Er felt i dag, men vises ikke på Søknadsweb. Bør legges inn som arbeidsoppgave der. 
 
Forholdet mellom campus angitt på opptaksstudieprogram og det som er angitt på studieprogram og 
kull/klasse. Bør være samsvar. 
 
HVL: Campustilhørighet/klasse/studieretning kan oppdateres ved et nytt opptak på samme program. 
F.eks. ved opptak til Haugesund og venteliste Bergen. Rutinen som oppretter studenter må da 
oppdatere campus. 
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Gjøre campus påkrevd på klasse, hvis det er flere campuser. Vi Campus på klassen fram i 
opptakstudieprogram 
 
Undervisningsenheter/-aktiviteter 
 
Hva er akutt/viktig å få gjort noe med? 
 
USN: Ved oppmelding via Studentweb, hvor de tilsynelatende kan velge undervisning ved en annen 
campus. Hadde håpet at når de først var tatt opp på en campus, at de ble oppmeldt der til 
undervisning og vurdering med en gang, uten å velge. 
 
Skal en regel ligge på emne om du må velge kun en campus, eller om det er valgbart? 
 
UiT: Avvik krever enkeltsøknad, så ordnes det manuelt i systemet. 
 
NTNU: ingen grunn til at reglene skal være annerledes for undervisning enn for vurdering, hvor det 
fungerer ganske godt. 
 
USN: Rent nettbaserte emner: er gjerne felles for studenter fra flere campuser. Eget campus for 
"skyen"? 
 
Må ha en attributt som styrer at det ikke skal være mulig å velge annet campus enn der du tilhører. 
 
HVL "Låsing" av undernivåer på undervisningsaktiviteter når campus er valgt? 
 
Det bør ikke være eget underbilde/fane for campus på undervisningsaktivitet. Dette kan skape 
problemer for timeplan og Canvas, bl.a. Dvs. at en undervisningsaktivitet kun kan ha en Campus. 
 
Men eget underbilde på undervisningsenhet. Undervisningsenheten kan ha flere Campus. I tillegg må 
det komme en status for om Campus skal være valgbar. 
 
Regelen for valg av campus skal legges på undervisningsenheter. 
 
Undervisningsmeldingen skal kun ha en Campus. 
 
Skal du bare kunne velge aktiviteter/partier knyttet til din Campus? 
Hovedregel ja. Ved oppmelding settes Campus primært til Campus på Studieprogramstudenten. Hvis 
studenten ikke er knyttet til en Campus hvor det er undervisning, benyttes default Campus. 
 
Hvis det er nettcampus, skal det da alltid kunne velges? Må da ha en egen attributt for Campus for å 
håndtere det. Ja. "Fritt valgbar" som attributt på Campus. 
 
Nord: Vilkår for opptak på undervisningsaktivitet. Bestemt klasse på aktivitet. Bør tas opp i 
undervisningsgruppen. 
 
Rutinen FS718.001 Generering av studieprogramstudent må få Campusvalg. 
 
 
Canvas 
 
Få med info om campus og klasse på Canvas 
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Oppmelding til undervisning på Studentweb 
 
Ekvivalente emner/aktiviteter. Ikke mulig å markere hvert "tre" som ekvivalente. Studenten må gjøre 
mange valg i dag. Men løses av endringen over, hvor strukturen kan være enklere. Studenten ser 
bare aktuelle campuser. 
 
Liste over campus; ikke forhånds utfylt campus, så sortere alfabetisk? Må ha utvikler-sak til 
Studentweb-appen. 
 
Vis alltid frem campus når studenten velger melding (i dag vises den bare der campus er valgbar). 
 
Problem med studenter som har flere studieretter, hvor programmene er på ulike campuser. De får 
tilgang til emner på annet campus gjennom sin andre studierett. Stig: Virker som en bug, skal sjekke. 
 
Begrense emnesøk på Aktive emner til campus (ønske til SW-gruppen). 
 
Emnekombinasjon 
 
Behovene må utredes nærmere. 
 
Frie emnevalg: Filter for "Kun egen campus", som sjekker om emnet er knyttet til studentens 
campus. 
 
J/N-felt sammen med "Frie emnevalg". Gjøres plass ved å fjerne farge. 
 
Manuelle undervisnings- og vurderingsmeldinger 
 
Triggeren som utfører dette må rettes. Studenten må plasseres på den campusen hvor han tilhører, 
ikke på default campus. 
 
Samme med undervisningsmelding når det opprettes manuell melding hvor det er J for krav 
aktivitetsønske. I dag blir de ikke meldt. 
 
Vurderingskombinasjon 
 
Når eksamen ikke er på samme tidspunkt på tvers av campus. Problem ved USN, ikke andre. Enighet 
om å ikke gjøre noe med dette foreløpig. 
 
Kommisjon, sensor og campus 
 
Nytt valg av campus på kommisjon - en begrensning. Må kunne knytte flere campuser til en 
kommisjon. 
 
Terminangivelse på campus 
 
Minst studieprogram og emne. Det arves derfra til vurderingskombinasjon. 
 
Studieprogram: Fra-til termin betyr kulltermin 
 
Emne: Fra-til termin betyr konkrete terminer, ikke kull-termin. 
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Må ha trigger når du endrer periode for campus, men har allerede opprettet vurderingsmelding. Eller 
undervisningsenheter. 
 
Camus på BIBSYS bestillingssted 
 
Et BIBSYS bestillingssted kan omfatte flere Campus. 
 
Nytt bilde Vurderingsmelding 
 
Nytt bilde for vurderingsmelding, som viser ale felt i vurderingsmeldingen og det dermed kan søkes 
fram studenter på Campus. 
 
Kandidatnummerering 
 
Hvorfor skal campus inn her? NOKUT kan få de tallene de vil basert på meldinger. Trenger ikke egen 
nummerserie per campus. Unit tar opp dette med NOKUT. 
 
Kandidater per campus - må kunne ta ut rapport. Tableau? 
 
Utsending av e-post 
 
Separat e-post per campus og eksamenssted. 
 
Eget vurderingsmeldingsbilde, med ulike felt, som kan søkes opp og brukes som utplukk for e-post. 
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Innledning 
I forbindelse med fusjonen mellom Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold i 2016 

valgte den nye fusjonerte institusjonen å ta i bruk campusfunksjonalitet i FS. Universitetet i Sørøst-

Norge (USN) har totalt 8 campus fordelt på fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark, og vi er i tillegg 

organisert med campusovergripende fakulteter og institutter. 

Ved sammenslåing av studieprogram på tvers av campus oppdaget vi en rekke utfordringer 

vedrørende vurderingsmodulen og gjennomføring av eksamen på det enkelte campus, som UNIT (da 

CERES) i starten var raske til å bistå oss med. Vi ser allikevel at det gjenstår en del funksjonalitet i FS-

klienten for å få arbeidet på tvers av campus til å fungere optimalt.  

USN har tatt kontakt med andre institusjoner for å diskutere erfaringer og problemstillinger knyttet 

til å ha flere campus i FS. Mandag 8. oktober ble det gjennomført et møte mellom USN, UiT, HVL, 

HiNN, NORD og NTNU angående problematikk knyttet til det å være en flercampusinstitusjon, og 

bruk av campusfunksjonalitet i FS.  

Deltakere på møtet var: 

UiT Espen Kristensen, May-Liss Mæhlum, Karl-Erlend Mikalsen, Tor-Erik Fossli og Ottar Hoem 

HINN Berit Kletthagen 

HVL Gro Strand 

NORD Bente Duun og Lars Rød Hansen 

NTNU Sven Erik Sivertsen 

USN Kent Wold Christensen. Helene Høiås Dalen og Hans Jacob Berntsen 

 

Agendaen for møtet var: 

Kort presentasjon av deltakerne på møtet. 

Kort presentasjon av hver institusjons tilnærming til implementering av campusfunksjonalitet 

 Hvordan er campus definert? 
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Tematisk gjennomgang av utfordringene med fokus både på datamodell og funksjonalitet i FS-

klientens bilder, rapporter og rutiner: 

• Campus – organisasjonsstruktur 

• Campus i opptaksmodulen 

• Campus – organisering av studenter i studieprogram, kull og klasser 

• Campus knyttet til administrering av emner 

• Campus i emnekombinasjoner 

• Campus i vurderingsmodulen 

• Campus i undervisningsmodulen 

• Campus i Studentweb 

• Annet? 

 

Vi ser at vi har litt ulike behov, men vi ser også at vi deler mange av de samme utfordringene. Basert 

på våre felles erfaringer vil vi i dette notatet presentere de områdene hvor vi har størst utfordringer. 

 

Merk at NTNU ikke er en av innsenderne til dette notatet, da de har noen spesielle 

problemstillinger/utfordringer som kun vil gjelde for dem. Resten av institusjonene stiller seg bak de 

utfordringene som er beskrevet nedenfor, og der det er ulike behov er det kommentert under den 

enkelte utfordring.  

Utfordringer 
 

Innledning: 

Innledningsvis er det verdt å merke seg at vi håndterer flere av utfordringene nedenfor.  

Ulempen er at våre «manuelle» løsninger i mange tilfeller skaper mye merarbeid for 

studieadministrasjonen, både ved opprettelse i FS-klienten og ved praktisk gjennomføring av 

studiene.  

Noe så enkelt som å hente ut en rapport over hvor mange studenter på en campus som har et gitt 

emne i utdanningsplanen sin er f.eks. nå ikke mulig. Studieveilederne må ta i bruk rapporter som 

viser partiplassering av studenter, og så kan vi ut av det anta hvilke studenter som har det aktuelle 

emnet i planen sin. Rapportene for undervisningsaktiviteter og –partier viser heller ikke campus, noe 

som krever at den enkelte studieveileder husker hvilken aktivitetskode et undervisningsparti har på 

en gitt campus.  

På noen områder må vi også ta i bruk manuelle skyggeregnskap for å holde oversikt pr. campus, og i 

andre tilfeller blir kompleksiteten i hvordan vi må registrere i FS så omfattende at det skal lite til før 

man mister oversikten. Vi ser for oss at mye av dette kunne vært løst ved å innføre 

campusfunksjonaliteten mer helhetlig i FS-klienten. 

Nedenfor forsøker vi å beskrive noen av de utfordringene vi har, og noen steder komme med innspill 

til hvordan det kan løses. I de fleste tilfellene anser vi derimot at det er UNIT som er mest egnet til å 

finne de gode løsningene, og vi velger derfor å stille en del spørsmål som det forhåpentligvis kan 

være nyttig å ta med seg i videre utvikling. 

  



3 
 

Hovedutfordringene kort oppsummert: 

 Det er utfordrende å hente ut rapporter/data pr. campus 

 Det er utfordrende å kjøre rutiner pr. campus 

 I enkelte tilfeller er det behov for å føre «skyggeregnskap» utenom FS 

 Det går med mye tid til manuell opprydning for studenter som enten melder seg til 

undervisning ved feil campus, eller ikke får meldt seg til vurdering 

 

 

Opptak 

Opptakstudieprogram samlebilde inneholder felt for CAMPUS, men campus vises allikevel ikke på 

søknadsalternativet på Søknadsweb. For å skille de ulike søknadsalternativene fra hverandre må vi 

derfor legge inn navn på campus i selve navnefeltet. Her er det ønskelig at CAMPUS på Søknadsweb 

utledes fra campus registrert i Opptaksstudieprogram samlebilde. 

Kommentar fra HVL: Vi ønsker at det skal være mulig å styre hvorvidt campus vises på Søknadsweb 

eller ikke, da det i enkelte tilfeller kan være villedende for søkere om det står campus der, hvis det er 

så at denne campusen kun er «organisatorisk» og de fysisk sett skal gå på studieprogrammet på et 

eksternt sted. 

Hva er sammenhengen mellom campus angitt på Opptakstudieprogram samlebilde, og campus angitt 

på klasse i kull samlebilde? Vi ser at det ikke er noen kontrollfunksjon her, altså det kan være en 

campus registrert på opptaksstudieprogrammet og en annen campus på klassen som knyttes til det 

samme opptaksstudieprogrammet. Bør det ikke være en kontroll her, for å sikre at det er samsvar?  

Undervisningsenheter, undervisningsaktiviteter og –partier 

For å håndtere studenter innenfor en og samme emnekode på tvers av flere campus, har vi vært 

nødt til å ta i bruk undervisningsaktiviteter og –partier. Dette gjør at vi kan få campusspesifikke rom i 

Canvas (basert på undervisningsaktivitet/-parti), og vi kan timeplanlegge for hvert enkelt campus 

(også basert på undervisningsaktivitet/-parti). Dette har for så vidt fungert ganske greit, bortsett fra 

noen utfordringer direkte knyttet til Studentweb (se nedenfor).  

Kommentar fra UiT: Undervisningsaktivitetstreet kan modelleres på minst to forskjellige måter. 

Modell 1. Studenten velger campus først og deretter grupper og lab. Eller modell 2 (den vi har fått til 

å fungere) studenten velger campus innenfor hva undervisningsform. Dette medfører veldig mange 

valg i Studentweb. Hadde studentene kunne gjøre campusvalget først så vil antall valg i Studentweb 

gå ned. 

Merk: vi er kjent med at undervisningsmodulen er under omskriving, og vi velger derfor å ikke 

fokusere på eventuelle forslag til løsninger for hvordan campus kan integreres i 

undervisningsmodulen. Men: Det er nedlagt mye arbeid i integrasjonene til Canvas og TimeEdit for å 

få på plass campusspesifikke rom og timeplaner, så vi håper vi blir informert i god tid hvis det er 

snakk om store endringer i undervisningsmodulen slik at vi kan planlegge for dette. 

Integrasjon FS – Canvas 

Det er ønskelig at integrasjonen tar med Campus. Det er ønskelig å få med campus for eksempel 

undervisningsaktivitet og klasse slik at det kan vises i Canvas. 
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Vilkår for opptak til undervisningsaktivitet 

Ønske fra NORD: Er et behov for å kunne sett vilkår for opptak til den enkelte undervisningsaktivitet, 

og hvilke konsekvenser det får 

Undervisnings- og vurderingsmeldinger på Studentweb 

Oppmelding til undervisning på Studentweb 

Våre studenter har søkt seg inn og fått opptak til studieprogram på et gitt campus. I opptaksmodulen 

settes campus i tilknytning til det enkelte opptaksstudieprogram, og søkerne blir overført som 

studieprogramstudent med campustilhørighet for campus angitt i Opptakstudieprogram samlebilde. 

Ved semesterregistrering på Studentweb kan studentene allikevel tilsynelatende velge hvilket 

campus de ønsker undervisning ved. Dette skaper mange feilregistreringer, også bevisste 

feilregistreringer, fordi studentene egentlig ønsker undervisning på et annet campus enn det de er 

tatt opp ved. Dette skaper mye opprydningsarbeid i etterkant av semesterregistreringsperioden. 

Merk: Vi ønsker oss tilsvarende funksjonalitet som det er for vurderingsmeldinger, altså at 

studentene automatisk blir vurderingsmeldt til det campuset som studieprogramstudenten har 

tilhørighet ved, med mindre feltet «Campus valgbar for student» står med J. 

Oppmelding til vurdering på Studentweb 

Når vi bruker undervisningsaktiviteter for å skille på Campus, er det nå slik at studentene manuelt må 

melde seg til både undervisning og vurdering når de semesterregistrerer seg. En del studenter 

melder seg kun til undervisning, og glemmer vurdering. 

For undervisning er det markert med en varseltrekant og en kort tekst om at de må huske å melde 

seg til undervisning. Vurdering har ikke noe tilsvarende. 

Forslag: Er det mulig å se for seg noen løsninger som gjør at studentene husker å få med vurdering? 

For eksempel: 

 Det kommer en varseltrekant på emnet i utdanningsplanen for oppmelding til vurdering, på 

samme måte som det er for undervisningsmelding nå 

 Det kommer en varselmelding for studenter som går videre i semesterregistreringen uten å 

ha meldt seg til vurdering i et emne i utdanningsplanen sin som skal ha vurdering det 

semesteret. 

Vi har hatt en del utfordringer med dette i forbindelse med studiestart nå i år. 

 Studentweb 

Fra UiT: Vi har oppdaget at default campus på vurderingskombinasjon ikke påvirker Studentweb. Det 

vil si at Campus først i alfabetet kommer opp som valgt campus og ikke default Campus. 

Forhåndsvalg av campus hvor ingen campus er default fungerer ikke i Studentweb. Nedtrekksmenyen 

må være blank når ikke default campus er registrert. Campusen først i alfabetet blir automatisk valgt. 

Når eksamenscampus er et valgbart for studentene så vil vi ikke at studentene plasseres automatisk 

på campus. Studentene må tvinges til å ta et valg. Når UiT testet funksjonaliteten i demo i vår 

fungere studentwebben slik: Studenter som ikke hadde noen valg på undervisingsmeldingene ble 

automatisk meldt til campus på vurderingen. Campus ble hentet fra studieretten.  
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Vi ønsker i de fleste tilfeller å begrense studentenes valg til ikke å kunne velge partiplassering utenfor 

den campusen klassen/studieprogrammet bestemmer.  

Der det er mulig å velge annet campus på undervisningsenheten enn på vurderingsenheten bør det 

komme opp et varsel i studentwebben til de studentene som faktisk gjør dette. «Du har nå meldt deg 

til undervisning på campus 1 og til vurdering på campus 2» 

Kommentar fra USN: Vi kan ikke se at det er noe bedre at default campus vises først, da alle 

studenter som har tilhørighet til et annet campus enn den som står som default da vil få feil 

campustilhørighet. Hva skal funksjonen til dette feltet være? 

Manuelle undervisnings- og vurderingsmeldinger 

Ved manuell oppmelding av studenter til undervisning i fanen Und.meld i Student samlebilde, så er 

det mulig å sette J for generering av vurderingsmeldinger. Den Campusen studenten blir oppmeldt til 

vurdering på da blir den som står med default J i Vurderingskombinasjon samlebilde, uavhengig av 

hvilken Campus studenten er knyttet til. Man må så inn i fanen Vurd.meld og endre dette manuelt. 

Studenter som skal ta emner som går på andre Campuser innen samme studieprogram 

Ved flere av våre studieprogram som går på to eller flere Campus, for eksempel de nye femårige 

grunnskolelærerutdanningene MGLU1 og MGLU2, er det flere studenter som ønsker å ta fag ved en 

annen Campus, siden det ikke tilbys på den campusen de går. Siden emnet ligger på en annen 

Campus enn den de er knyttet til, får de ikke meldt seg til vurdering i emnet via Studentweb, slik at 

det må gjøres manuelt av studieveileder i FS. Dette er tungvint, og lett å glemme. 

Det er ikke noen løsning å endre til J i feltet «Campus valgbar for student», da det vil åpne for at alle 

studentene kan velge hvilken Campus de skal ha eksamen på, og det ønsker vi ikke. 

Dette er et problem som vil kunne gjelde mange andre institusjoner med lignende muligheter for å ta 

emner på kryss av campus. 

Vurderingskombinasjoner 

På tross av felles emner på tvers av campus, er det allikevel ikke alltid praktisk gjennomførbart å 

avholde eksamen på samme tidspunkt. 

For å løse dette må vi nå opprette én vurderingskombinasjon pr. campus.  

Alternativet vil være å opprette flere tidkoder for gjennomføring av eksamen, da knyttet mot et 

spesifikt campus. Sistnevnte anser vi som lite hensiktsmessig, og vi har derfor valgt å opprette en 

vurderingskombinasjon pr. campus istedenfor.  

Begge alternativene er et resultat av at den nåværende campusfunksjonaliteten ikke dekker de 

behovene vi har; vi gjennomfører samme eksamen i ett og samme emne, men på ulike tidspunkt. 

Campus i vurderingsmodulen må kunne håndtere eksamener på ulike tidspunkt også, uten at det skal 

være behov for å opprette en helt egen vurderingskombinasjon. 

Dette vil gjelde for de som ikke klarer å gjennomføre eksamen innenfor ett emne på samme 

tidspunkt. For UiT vil ikke dette være en problemstilling. 

Vurderingsenheter 

Vi ser et behov for å kunne søke på campus i Vurderingsenhet samlebilde. 
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Kommisjon, sensorer og campus 

For emner som går på flere campus, er det behov for å kunne knytte en sensor til enten ett eller flere 

campus. Ettersom funksjonaliteten i FS ellers ikke håndterer avvikling av eksamen i samme emne på 

ulikt tidspunkt har vi løst dette ved å opprette en kommisjon pr. campusspesifikke 

vurderingskombinasjon, men her kan man med fordel heller tenke seg en løsning hvor sensor er 

knyttet til et eller flere campus, og det samme med kommisjonene. Et emne bør kunne ha flere 

kommisjoner, fordelt på campus. 

Terminangivelse på campus 

Enkelte studieprogram og emner kan skifte campus i løpet av sin levetid. Det bør derfor være mulig å 

sette en terminangivelse fra-til på campus i Studieprogram samlebilde og Emne samlebilde. 

Emnekombinasjoner 

Vi savner campusfunksjonalitet i Emnekombinasjon samlebilde. Slik det er i dag, må vi lage et kunstig 

veivalg rett under toppen for å få fordelt studentene på campus. Dette veivalget legges inn på 

Opptakstudieprogram samlebilde for å få søkerne over på rett Campus, og for å skille 

utdanningsplanene til studentene på de ulike Campusene. Dette er nødvendig når det er forskjeller i 

hvordan utdanningsplanene er bygd opp på de ulike campusene. 

Kan man tenke seg at ved å innføre campus som en del av emmekombinasjon samlebilde, så vil 

campus kunne utledes fra studieprogramstudenten og generere emner i utdanningsplanen basert på 

hvilket campus hen studerer ved?  

Mye av undervisningen vil være felles på tvers av campus (da bør det være mulig å knytte en 

emnekombinasjon til flere campus), mens andre campus igjen har sin spesialisering. Kunne man 

tenke seg at emnene innenfor en gitt emnekombinasjon også lar seg knytte til ett eller flere campus? 

På den måten slipper vi også det kunstige veivalget på Campus. 

Rapporter og bilder i vurderingsmodulen 

Campus må gjennomsyre alle skjermbilder og alle rapporter. Slik at en alltid får en enkel oversikt over 

de ulike campusene i alle deler av eksamensgjennomføringen fra planlegging til sluttføring 

Når en velger «alle campus» burde campus vises som en del av fangsten i rapporten. 

Flere campus og kandidatnummerering 

Fordeling av studenter - mulig å velge campus. Det vi si at man kan kandidatnummerere emnet på de 

forskjellige campusene til forskjellig tid og med forskjellig nummerserier. 

Karakterstatistikk og resultatstatistikk må kunne tas ut pr campus. 

Klagestatistikk må kunne tas ut pr campus. 

Klagesensur må kunne tas ut pr campus. 

Utsendelse av e-post fra FS-klienten 

Vi ønsker å kunne sende separate e-post pr campus og eksamenssted, i dag må man bruke 

filterfunksjonen for å få til dette. 
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Oppsummering 
Generelt savner vi en overordnet og mer helhetlig tilnærming til innføringen av campusfunksjonalitet 

i FS. Vi forstår at deler av utviklingen har vært gjort på bakgrunn av akutte behov fra de ulike 

institusjonene, men håper at UNIT har anledning til å se mer helhetlig på de problemstillingene vi nå 

melder inn. 

Det er for eksempel ikke spesielt mye hjelp i å innføre et felt for CAMPUS i et bilde, hvis det ikke er 

mulig å hente ut den samme informasjonen i en rapport, kjøre en rutine på bakgrunn av 

registreringen, eller hente ut de samme dataene via FSWS. 

Vi foreslår at det opprettes en «midlertidig ekspertgruppe» som ser mer helhetlig på 

campusfunksjonalitet i FS. USN bidrar gjerne inn i dette arbeidet. 

Avslutningsvis 

USN har sendt inn flere endringsønsker angående campus i bilder, rutiner og rapporter som ikke er 

behandlet. Hvilke det gjelder er gjengitt under. Vi har også tatt med noen nye helt nederst.  

 

Oversikt over tidligere innsendte endringsønsker uten tilbakemelding 
 

Bilder: 
Utdanningsplan: Trenger felt for Campus slik at man kan søke opp alle studenter på et studieprogram 
på en campus. 
Kommisjon med sensorer 
Umulig periode for eksamensvakt 

 

 

Rutiner: 
FS718.003 Sletting/bytting av emner i utdanningsplan 
FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan (når kjøres for kull) 
FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – Utdanningsplanbasert 
FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll 
FS207.001 Fakturaoppretting (Trengs for utplukk Sted, Kull/klasse og Vurdmeldt emne) 
FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering 
FS510.002 Oppmelding av kull til vurdering/Undervisning på grunnlag av utdanningsplan 
FS550.001 Kandidatnummerering 
FS513.001 Kopiere meldinger fra en vurderingsenhet til en annen 
FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger 
FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering 
FS573.001 Overføring av vurderingsmelding til vurderingsprotokoll 

 

 

Rapporter: 
FS301.010 Studenter i studiekull 
FS727.004 Studenter tilknyttet emne (utdanningsplan) 
FS670.001 Vitnemålsdokumenter 
FS301.006 Klassebilder 
FS728.002 Veivalg for utdanningsplan 
FS501.002 Kommisjon for eksamen 
FS503.002 Vaktplan for rom 
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FS503.003 Eksamensvaktplan 
FS520.001 Vurderingsmeldte studenter 
FS521.001 Arbeidsliste 1 Vurderingsmelding 
FS521.002 Arbeidsliste 2 Vurderingsmelding 
FS521.003 Arbeidsliste 3 Vurderingsmelding 
FS565.001 Kandidatlister 
FS566.001 Vurderingsprotokoll 
FS568.001 Resultatliste vurdering 
 
 

Oversikt over nye endringsønsker 
Denne listen er ikke på noen måte utfyllende. Den gir bare en oversikt over bilder/rutiner/rapporter 
hvor vi ser det vil være behov for å kunne skille på Campus. 
 
FS474.001 Deltakerliste for undervisningsparti 
FS451.001 Undervisingspåmeldte studenter 
FS101.003 Søkerliste 
FS230.003 Studieprogramtabell 
FS563.001 Sensuroversikt 

FS511.001 Oppmelding av undervisningsmeldte til vurdering 
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Avdeling for studieadministrasjon 

 

Dato 

28.11.2018 
Referanse 

 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

     Asger Hagerup 

fshjelp@adm.ntnu.no  

       
 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 
 

 

Notat - tilleggsskriv til notat om campusfunksjonalitet 

Til:  Unit 

Kopi til:  

Fra: FS-gruppa NTNU 

Signatur:   

 

Viser til notat om campusfunksjonalitet i FS fra USN, UiT, HVL, HINN og NORD og møte 

mellom disse og NTNU 8. oktober 2018. NTNU stiller seg bak innholdet i notatet, men ønsker 

å supplere noen momenter under da vi ikke var med på utforminga av notatet. NTNU benytter 

seg av to nivåer av campuser. Det er kun ved dette at NTNU per i dag skiller seg vesentlig ut 

fra de øvrige institusjonene med campus, og ellers opplever NTNU de samme 

hovedutfordringene som er listet ut på side 2 i notatet. 

 

1. Campusnivå i rapporter/rutiner og søk 

NTNU benytter campusmarkering i to nivåer på grunn av et behov for å skille mellom campus 

brukt til planlegging av undervisning og vurdering. De to nivåene svarer til studieby 

(Trondheim, Gjøvik, Ålesund) og underordnet dette lokale campuser spredd ut over aktuell 

studieby (Gløshaugen, Dragvoll, Kalvskinnet osv. i Trondheim). Dette slik lokalt campus kan 

benyttes til planlegging av undervisning; f.eks. for å unngå tilstøtende aktiviteter med ulike 

campuser for samme studentgruppe, mens studieby kan benyttes til eksamensplanlegging; 

studenter som studerer i Trondheim skal ha eksamen i Trondheim, men ikke nødvendigvis på 

den lokale campusen der undervisningen foregår. 

 

Innføring av nivådeling av campus i FS har løst NTNUs behov ved at vurdering i et emne 

(vurderingskombinasjon, -enhet, -melding) kan knyttes til Trondheim som studieby selv om 

emnet og student er knyttet til en underordnet campus. Underordnet campus benyttes per i 

dag ikke for Gjøvik og Ålesund. Kontroller på og visning av campus for vurdering fungerer nå 

som ønsket på Studentweb. Eventuelle kontroller som kommer på Studentweb mtp. campus 

og undervisning må også passe inn i modellen med to campusnivåer. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Dato 

28.11.2018 
Referanse 

 
 

 

 

 

Det er viktig at campusnivåene også vil fungere hensiktsmessig ved søk i bilder og kjøring av 

rapporter/rutiner. NTNU støtter tanken i notatet om at «campus må gjennomsyre alle 

skjermbilder og rapporter» (s. 6), der campus er en aktuell parameter, men vil legge til: 

 

Ved valg av et overordnet campus i søk i bilder og som parameter i rapporter/rutiner, må man 

kunne velge om søket/kjøring skal inkludere alle underordnede campuser eller ikke, slik at 

man ved søk eller kjøring av rapporter/rutiner kan aggregere/inkludere alle data tilknyttet 

underordnede campusnivå når man velger overordnet campusnivå. 

 

2. Muligheter for bruk av arv og underspesifisering av campus 

Campus for studieelementer kunne i større grad ha vært underspesifisert enn det er i dag, og 

i stedet bestemt av arv, slik som det allerede fungerer f.eks. i relasjonen mellom 

studieprogram-klasse og emne-undervisningsaktivitet. Studieprogram og emner må 

obligatorisk knyttes til et sted, og kunne da automatisk ha arvet default campus til stedet 

dersom dette var spesifisert på stedet og ikke på studieprogrammet/emnet. Men det må 

selvsagt være mulig å overstyre arven om ønskelig. 

 

Bemerker også at det bør være konsekvent hva som er mulig å sette som campus i over- og 

underordnede datatabeller. Dette fungerer i relasjonen mellom f.eks. vurderingskombinasjon-

vurderingsenhet, men er ikke gjennomført for f.eks. studieprogram-studieprogramstudent. 

 

3. Noen tillegg til endringsønsker 

Et par rapporter/rutiner som burde ha hatt valg for campus er: 

 FS170.001 Søkere til utveksling 

 FS718.001 Generering av studieprogramstudent 

 

Dette er heller ikke fra vår side en uttømmende liste. NTNU har per i dag ikke hatt så mange 

program/emner som går på tvers av flere campuser, men dette vil det bli mer av. Hvis det er 

slik at alle bilder, rapporter og rutiner som skulle hatt campus som parameter må meldes inn, 

så hadde det kanskje vært greit med en «midlertidig ekspertgruppe» for campus for å 

koordinere arbeidet, slik det foreslås i notatet (s. 6). Noen av endringsønskene i notatet ser vi 

i alle fall nytte av å kunne ha diskutert i en gruppe med flere institusjoner før de implementeres. 

Det å få utnyttet data om campus som nå ligger i FS i rapporter og rutiner er i alle fall 

endringsønsker som bør prioriteres. En ekspertgruppe kunne kanskje også sett litt på bruk av 

campusbegrepet i nettstudier og etter-/videreutdanning, slik at bruken av campus i FS for 

disse typen studier, som ikke nødvendigvis er så knyttet opp mot bestemte geografiske 

steder, kan standardiseres. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Dato 

28.11.2018 
Referanse 

 
 

 

 

 

4. Tydeliggjøre om campus hentes fra studieelement eller persondata 

I noen rapporter kan det oppstå tvil om hvor campusinformasjon hentes fra, og spesielt om 

campusinformasjonen er knyttet til et studieelement eller persondata i FS. Et eksempel på 

dette er FS101.001 Søkerliste, der det man angir som campus gir søkertall til 

opptakstudieprogram merket med denne campusen. Her har vi fått tilbakemelding fra brukere 

som da forventet å få fram studenter ved den gitte campusen når man bruker FS101.001 til å 

se søkere til opptak for utreisende utveksling. Den aktuelle rapporten viser jo persondata, så 

det er jo forståelig at det kan oppstå misforståelser. Så i rapporter som dette bør man se om 

det er mulig å merke parameter tydeligere slik at det ikke er tvil om hva campus betyr i 

kontekst av rapporten. 

 

5. Tydeliggjøre kopling mellom student og campus 

Det er ikke gitt at en students campustilhørighet alltid er entydig definert, da studenten kan 

ha flere studieretter med ulike campustilhørigheter. Det utledes imidlertid en entydig campus 

for studenten på registerkort, men savner dokumentasjon på nøyaktig hvordan denne 

campusen bestemmes. En eventuell midlertidig ekspertgruppe for campus kunne ha sett litt 

nærmere på campusmerking av persondata da det kan være noen problemstillinger i hvordan 

dette skal brukes i ulike rapporter. 



<sideskift> 



FS-Kontaktforum 2. og 3. april 2019 - program 

1. april 2019 

15:00 Innsjekking på Solstrand Hotel http://solstrand.com/no (kun mulig etter kl. 15.00) 

-   
Det er ikke satt opp felles middag denne dagen. Det er spisesteder i Os sentrum, f.eks. 

Havnechefen, og på hotellet. 

2. april 2019 

09:00 – 09:15 Oppstart – praktiske opplysninger 

09:15 - 10:30 

 

 

 

 

 

Strategiarbeid ved Unit – status for handlingsplaner for utdanningsområdet, veikart 

for fremtidens studieadministrative systemer, samt samarbeid med sektoren v/Kathy F 

Haugen 

Informasjon fra BOTT – Informasjon om anbudskonkurransen til BOTT knyttet til sak 

og arkiv, samt informasjon om fremtidige planer på området studieadministrasjon 

v/Christen Soleim? 

10:30 – 10:50 Kaffepause 20 min 

10:50 – 12:00 

 

Nytt fra FS v/Geir Vangen – ny undervisningsmodul, NOKUT-vedtak i GAUS, 

søknadsmodulen i Studentweb m.m. 

12:00 – 13:00 Lunsj 

13:00 – 14:30 

 

Gjennomgang av klage og begrunnelse i ulike systemer v/Knut Løvold og Tor Erga 

EpN – presentasjon og status for vurderingsfunksjonalitet v/Myriam J Massaoud  

Ny EVUweb – presentasjon og status v/Kjetil R Høybråten 

14:30 – 15:00 Kaffepause 30 min 

15:00 – 16:30 

 

 

 

Arbeidslivsportalen – status fra prosjektet v/Sven Petter Næss  

Spørretime v/Planleggingsgruppen. (Kontaktpersonene kan sende inn saker i forkant. 

Planleggingsgruppen forbereder svar). 

FS-tips v/Planleggingsgruppen (se 2 eks som UiS har sendt inn) 

19:30 Felles middag – på hotellet 

3. april 2019 

09:00 – 09:15 Oppstart – praktiske opplysninger 

09:15 – 10:30 Robotisering – erfaringer fra institusjonene (NN fra 2-3 institusjoner: UiB og HVL?) 

10:30 – 10:45 Kaffepause 15 min 

10:50 – 12:00 

 

 

ROS-analyse og DPIA (personvernkonsekvensanalyse) – kort innføring og 

anbefaling for når og hvordan de skal gjennomføres v/Asbjørn R. Thorsen? 

Spørretimen v/Planleggingsgruppen (Sende inn saker i forkant) 

FS-tips v/Planleggingsgruppen 

Oppsummering 

12:00 – 13:00 Lunsj 

13:00 Hjemreise – felles busstransport til flyplassen 

 

http://solstrand.com/no


<sideskift> 



FS-18-004-34 
 
Tidsestimat: 1 time 

 
RT 323208 

2018-08-30 10:48:04 <fs-core@admin.uio.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3607500) er levert 

Date: Thu, 30 Aug 2018 10:48:03 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: fs-core@admin.uio.no 

 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Universitetet i Oslo 

Din e-post 
 fs-core@admin.uio.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 - 

Dagens dato 
 30.08.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Endre defaultverdi status_lukket i undervisningsenhet samlebilde 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Undervisningsenhet samlebilde 

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

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

 - 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Å få innvilget undervisningsopptak i Studentweb, er å betrakte som et enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven. Feilaktig vedtak om plass på undervisning, kan i verste fall 
lede til at institusjonen må bære kostnader med å sette opp ekstra undervisning. Når 
defaultverdien i feltet status_lukket på undervisningsenheten settes til N, når man 
bruker rutine for å opprette undervisningsenheter, blir institusjoner som har begrenset 
antall plasser på undervisningen sårbare for at mangel på manuell kontroll leder til 
feilaktig vedtak om plass på undervisningen. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Vi har opplevd ved et par anledninger at studieadministrasjon lokalt glemmer å sette J 

i feltet status_lukket på undervisningsenheter for nye emner. Undervisningen har 
dermed vært åpen for registrering for alle som ønsker å følge emnet fram til siste 
registreringsfrist for semestret, og langt flere (av og til flere hundre) flere enn det 
undervisningen var skalert for, har fått innvilget opptak. 

Løsningsforslag 
 Defaultverdi ved oppretting av undervisningsenhet første gang et emne har 

undervisning settes til J, ikke N. 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1169284
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=323208&QuoteTransaction=5944563&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=323208&QuoteTransaction=5944563&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=323208&QuoteTransaction=5944563


FS-18-004-34 
 
Tidsestimat: 1 time 

 
Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Institusjoner som ikke ønsker å begrense antall plasser, vil enkelt kunne åpne 
undervisningsopptaket for sine studenter ved å endre defaultverdi til N. Konsekvensen 
av å glemme det, vil generere spørsmål, men løses enkelt.  
Konsekvensene for institusjoner med begrenset antall plasser som glemmer å sette J 
i dette feltet, kan derimot bety å måtte sette opp ekstra undervisning og betale for 
dette.  
Vi vil få bedre kontroll på dataene og være mindre sårbare for at enkeltindivider i store 
organisasjoner må huske detaljer i arbeidet med undervisningsopptaket. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
 Forvaltningsloven § 35 (omgjøring av vedtak uten klage) bokstav c vil ofte komme til 

anvending når det har gått galt. 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 

2018-10-11 13:49:44 svenpetn (Sven Petter Næss) - Comments 
added [Reply] [Comment] [Forward] 

Download (untitled)/with headers 

text/plain 4.2KiB 

Jeg foreslår at denne tas i planleggingsgruppen, da det er en prinsippiell sak. 
Løsningsforslaget vil på mange måter bare flytte problemet - de som generelt har åpne 
undervisningsenheter, vil få byrden hvis default verdi settes til J. Denne defaulten vil uansett bli galt for 
noen. 
 
Jeg vil dermed foreslå følgende alternativer som løsning: 
 
1. Und.enheter som opprettes har INGEN default verdi. Denne verdien må i stedet angis ved kjøring 
av rutine 408.001. Rutinen kan også endre eksisterende verdi fra N til J eller vice versa, tilsvarende 
funksjon for påmeldingsdatoer og lignende. 
 
2. Und.enheter som opprettes har default verdi N, som i dag, men annen verdi kan settes ved kjøring 
av rutine 408.001. Rutinen kan også endre eksisterende verdi fra N til J eller vice versa, tilsvarende 
funksjon for påmeldingsdatoer og lignende.  
 
3. Det opprettes eget modulvalg for om default verdi skal være J eller N.  
 
Sven Petter 

 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1121206
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=323208&QuoteTransaction=6011255&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=323208&QuoteTransaction=6011255&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=323208&QuoteTransaction=6011255
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Attachment/6011255/3226597/
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Attachment/WithHeaders/3226597


FS-19-004-1 
 
Tidsestimat: 3 timer 

 
RT 330258 

2019-01-02 09:54:07 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 4110901) er levert 

Date: Wed, 2 Jan 2019 09:54:05 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 UiS - Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 02.01.2019 

Overskrift/sakstittel 
 Ønske i grunnlag for vitnemål/Transcript of Records 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Utskrift vitnemål/DS - Emnekategori 

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

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

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Utskrift av grunnlag for vitnemål/DS får finere layout 

Beskrivelse av problemstilling 
 I FS så finnes der en funksjon som gjør at hvis stedkode på ekstern resultat er lik 

Emnekategori så skrives ikke stednavn ut i parentes bak emnenavnet (se eksempel 
vedlagt). 
 
Vi skal starte å skrive ut Joint degree og da ønsker vi at emner fra UiS også vises 
med Emnekategori (i vårt tilfelle stednavn) som overskrift og uten institusjonsnavn i 
parentes bak emnenavn. 

Løsningsforslag 
 Dersom Institusjonsnr. for emne i tabell EMNE_I_GRADPRTOL = Emnekategori, så 

fjernes parentes med institusjonsnavn bak emnenavnet i utskriften. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1165736
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=330258&QuoteTransaction=6125790&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=330258&QuoteTransaction=6125790&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=330258&QuoteTransaction=6125790


FS-19-004-1 
 
Tidsestimat: 3 timer 

 
 Ikke besvart 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Eksempel.pdf 

 (92524 bytes) 

 



På Ekstern resultat så vises overskrift med navn på institusjon og ikke i parantes bak emnenavn. 

 

 

På Emne så vises både overskrift og navn på institusjon i parantes bak emnenavn. 

 

Karakterutskrift på vitnemålet: 

 

aumoe
Tekst i maskinskrift
FS-19-004-1a



<sideskift> 



FS-19-004-2 
 
Tidsestimat: 

 
RT 330336 
 
2019-01-03 11:12:08 Berit Kletthagen <Berit.Kletthagen@inn.no> - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 4118093) er levert 

Date: Thu, 3 Jan 2019 11:12:06 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: berit.kletthagen@inn.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Berit Kletthagen 

Din e-post 
 berit.kletthagen@inn.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 04.01.2019 

Overskrift/sakstittel 
 Endring av "sjekk av de som har fått brevet tidligere" for FS201.005 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 FS201.005 Brev til student med PINkode- og E-post informasjon 

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

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

 [hjelp.fsat.no #329322] Utsending av informasjon om semesterregistrering nye 
studenter 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Vi må kjøre rutinen for alle studenter som har fått opptak i et  
semester for utsending av informasjon om hvordan de skal få semesterregistrert seg, 
og aktivert sin FEIDE-ID. Studenten benytter pinkoden for innlogging til Studentweb 
før de har fått semesterregistrert seg og aktivert sin Feide bruker. 
 
Rutinen må kjøres hver gang studieprogrammet har hatt etterfyllingsopptak. Derfor 
må vi lagre underveis og kjøre med "kun de som ikke har fått tidligere". 
 
Det merkelige her er at dette har fungert uten problem frem til høstopptaket 2018. Det 
var svært mange opptatte studenter i høst som ikke fikk brevet noe som genererte 
veldig mye støy. I desember meldte vi fra om problemet til FS support, og ifølge svar 
utelater rutinen studenter som har fått brevet tilbake i tid uten tidsbegrensning. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Vi må kjøre rutinen for alle studenter som har fått opptak i et  

semester for utsending av informasjon om hvordan de skal få semesterregistrert seg, 
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Tidsestimat: 

 
og aktivert sin FEIDE-ID. Studenten benytter pinkoden for innlogging til Studentweb 
før de har fått semesterregistrert seg og aktivert sin Feide bruker. 
Rutinen må kjøres hver gang studieprogrammet har hatt etterfyllingsopptak. Derfor 
må vi lagre underveis og kjøre med "kun de som ikke har fått tidligere". 
 
Det merkelige her er at dette har fungert uten problem frem til høstopptaket 2018. Det 
var svært mange opptatte studenter i høst som ikke fikk brevet noe som genererte 
veldig mye støy. I desember meldte vi fra om problemet til FS support, og ifølge svar 
utelater rutinen studenter som har fått brevet tilbake i tid uten tidsbegrensning. 

Løsningsforslag 
 En foreslått løsning fra dere kan være at man ved sjekken som gjøres for hvorvidt en 

student har fått brevet tidligere, kun sjekker x måneder tilbake i tid. Det høres ut som 
en gangbar løsning og siden vi har opptak hvert semester må det kun sjekkes på 
inneværende termin. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Ikke besvart 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 
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Tidsestimat: 2 timer 

 
RT 330728 

2019-01-08 15:42:05 Hans Jacob Berntsen <Hans.J.Berntsen@usn.no> - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 4148835) er levert 

Date: Tue, 8 Jan 2019 15:42:03 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: hans.j.berntsen@usn.no 

 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Hans Jacob Berntsen 

Din e-post 
 hans.j.berntsen@usn.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 sissel.dahle@usn.no, kent.christensen@usn.no 

Dagens dato 
 08.01.2019 

Overskrift/sakstittel 
 Rutine FS250.001 Inndragning av studierett 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Rutine FS250.001 Inndragning av studierett 

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

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

 245108 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 USN har først sendt inn dette som en support sak, og her gir Sven Petter Næss 
innspill til løsning med evt. å sette fritak på utvekslingsavtalen mv. 
 
USN ser ikke at dette kan løse problemet her.  
 
For evt. Fritak studenter (av ymse) slag, som vi har en del av, kjøres daglig FS 
FS359.001 Generering av registerkort, som sørger for at disse blir komplett 
semesterregistrert, så de er godt ivaretatt, og er ikke del av vår problemstilling her. 

Beskrivelse av problemstilling 
 USN benytter rutine FS250.001 Inndragning av studirett aktivt hvert semester. Den 

representerer en stor arbeidsbesparelse i det å terminere studieretter for studenter 
som ikke lenger fyller kravene til komplett semesterregistrering. Antall inndratte pr 
semester er mellom 1200 og 1800 studenter. 
 
Gjelder parameteret: 
Juster ned testtermin i forhold til perm, utveksl, lavere progr og bortvisning 
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FS brukerdokumentasjonen sier: Når rutinen kjøres blir det kontrollert om studentene 
har permisjon eller er utreisende utvekslingsstudent. Disse vil da ikke få inndratt 
studieretten 
 
Her erfarer USN at det er for mange problemstillinger som er samlet i en "Hake", som 
ikke nødvendigvis skal ha samme behandling.  
 
Det er utveksling som er det konkret endringsønsket for oss nå. USN Utreisende 
studenter skal betale semesteravgift som vanlige studenter. Vi vil tro USN ikke er den 
eneste i sektoren som krever det helt eller delvis. Slik rutinen nå virker, blir ikke disse 
inndratt. Det ønsker vi at de skal. 
 
USN benytter rutinene også for å kjøre ut 2 varsler om inndragning i forkant av at 
selve rutinen kjøres, og de får da heller ikke disse varslene. 

Løsningsforslag 
 Det er ønskelig at dette splittes opp i 3 haker: 

Lavere progr - Denne foreslås at utgår, er ivaretatt av annet parameter i bildet 
 
1. Bortvisning USN savner en forklaring på hva logikken er her (Sanksjon registrert, 
studierettstatus UTESTENGT eller?) 
2. Utreisende utveksling 
3. Permisjon 
Det er bare når dette er huket av at neste skal vises (som i dag for hele gruppa) 
Ikke inndra studierett for studenter i permisjon etter <dato> 
 
Begrepet Testtermin er ikke godt og foreslås tas vekk. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Bedre kvalitet ved kjøring av rutinen. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
 Korrekt inndragning av studierett iht lov- og regelverk 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 



RT 329008 

2018-12-03 09:53:22 sven.sivertsen@ntnu.no ("Sven Erik Sivertsen") - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: 
Sak til neste møte i FS planleggingsgruppe - Fjernundervisningsopplegg 

ved utenlandske institusjoner 

Date: Mon, 3 Dec 2018 08:53:20 +0000 

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

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

 

 

Vi har i det siste hatt noen saker vedr. studenter som følger fjernundervisningsopplegg ved 
utenlandske institusjoner for deretter å ta eksamen som ønskes innpasset på vanlig måte. Så har vi da 
en diskusjon om hva som skal være nødvendig å registrere i slike tilfeller. Er dette utveksling eller 
ikke? Hva kan og skal vi registrere slik at studenten f.eks. får dette over til lånekassen? 

Finnes det retningslinjer? Har andre erfaring med dette? 

Mvh 
Sven Erik Sivertsen 
NTNU 
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RT 330454 
 
2019-01-04 14:38:51 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Sak til neste møte i FS planleggingsgruppe 

Date: Fri, 4 Jan 2019 13:38:48 +0000 

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

From: "Tor Erga" <tor.erga@uis.no> 

 

 

 

Felles regler for studierett 

Ved UiS så lar vi studenter som har studierett til og med vår, få dato 31.8.xxxx som 
«dato_studierett_gyldig_til» mens for høsten så er datoen 31.01.xxxx. Dersom studentene ikke har 
studierett etter disse datoene så ønsker vi ikke at de skal ha mulighet til å generere faktura for 
semesteret etterpå, og heller ikke ha mulighet til å melde seg opp til vurdering/undervisning i emner 
for det semesteret. I dag har de mulighet for dette og det skaper en del merarbeid for oss. Vi har 
også beskrevet dette i endringsønske som ble sendt inn 
(https://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2018/studweb-2018-10-
23/sakspapirer/stwjs-2224.pdf [Open URL]). 

  

Vennlig hilsen 

Tor 

UiS 
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[STWJS-2224] Varsel om semesterregistrering og betaling for studenter som 

ikke har gyldig studierett kommende semester Created: 16/Oct/18  Updated: 16/Oct/18  

Status: Open 

Project: StudentWeb3 

Component/s: Semesterregistrering  

Affects 

Version/s: 

Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

Fix Version/s: Ønskeliste - til behandling i StudentWebgruppen  

 

Type:  Improvement  Priority:  Major  

Reporter:  Sven Petter Myhr Næss  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Semesterregistrering  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=323160  

 

 Description     

Fra UiS: 

Studenter får beskjed på Studentweb om å semesterregistrere seg/betale semesteravgift 

kommende semester selv om de ikke har studierett. De har også mulighet til å melde seg til 

undervisning/vurdering kommende semester ute studierett. 

Ved UiS opplever vi det som et problem at studenter som har studierett til eksempelvis 

31.8.2018 får beskjed om, på Studentwebs forside, at de ikke har registrert seg og betalt 

semesteravgift for kommende semester (i dette tilfelle høsten). Ved UiS settes studentens 

sluttdato (studierettdato_til) til 31.08. for vårsemesteret og 31.01. for høstsemesteret. Dette i 

samsvar med hvor lenge semesterkvitteringen er gyldig til. Det er også mulig å melde seg til 

undervisning/vurdering i semester uten gyldig studierett, noe som skaper en del problemer. 

Løsningsforslag 

Det kommer et valg, i eksempelvis bilde Semesterregistrering, hvor en setter at studenter må 

ha studierett (DATO_STUDIERETT_GYLDIG_TIL) senere enn en ønsket dato (eller 

datofelt åpent) for å kunne semesterregistrere seg, generere faktura eller melde seg til 

undervisning/vurdering for kommende semestre. I vårt tilfelle ville datoene 31.8. for 

høstsemesteret og 31.1. for vårsemesteret være aktuell dato. Dette samsvarer med hvor lenge 

semesterkvittering er gyldig til. Eksempelvis er studieretten satt gyldig til 31.08.2018, så skal 

ikke studenten få mulighet til å semesterregistrere seg/generere faktura eller melde seg til 
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undervisning/vurdering for 2018-HØST, tilsvarende 31.01 for vårsemesteret. Da vil heller 

ikke varselet i Studentweb om registrering vise for studenter som ikke har studierett 

kommende semester. 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

Studentweb viser mer korrekt informasjon og gir ikke beskjed om at studenter skal registrere 

seg/betale semesteravgift hvis de ikke skal gjøre dette. Vi vil også få mindre etterarbeid med 

å rydde opp etter studenter som ikke har studierett men som har registrert seg/meldt seg opp. 

 

Generated at Tue Oct 16 14:39:14 CEST 2018 by Sven Petter Myhr Næss using Jira 

7.12.1#712002-sha1:609a50578ba6bc73dbf8b05dddd7c04a04b6807c.  



 

Direktoratet for IKT og fellestjenester i 
høyere utdanning og forskning 
 

 
 

Vår dato:  12.12.2018 

Vår referanse:  FS-18-003-24 

 

 

Oppnevning av nye medlemmer til Studentwebgruppen 
 

Vi viser til høringssak hvor vi etterlyste forslag til nye medlemmer til ekspertgruppen for Studentweb, 

med høringsfrist 10. desember 2018.  

Ved fristens utløp, har vi fått to forslag på nye medlemmer: 

 Rigmor Øvstetun, seniorrådgiver, NTNU 

 Ole Ivar Birkelund, senioringeniør, OsloMet 

Rigmor har tidligere vært med i Studentwebgruppen, men gikk ut av gruppen etter at Høgskolen i 

Gjøvik fusjonerte med NTNU. Hun har dermed god kjennskap til både Studentweb og gruppens 

arbeid.  

Ole Ivar har inngående kunnskap om Studentweb fra systemadministrator-, fakultetsadministrator- 
og saksbehandlernivå gjennom arbeid som saksbehandler, superbruker FS på fakultet og nå 
systemadministrator FS. Han har bla. hovedansvar for Studentweb ved OsloMet.  
 
Vi mener dette er to veldig sterke kandidater, som tilhører institusjoner som bør være representert i 

arbeidet med en så sentral applikasjon som Studentweb er. Vi vil dermed foreslå at begge oppnevnes 

som medlemmer av gruppen. Studentwebgruppen vil da bestå av ni medlemmer, utenom Unit, som 

er helt innenfor ordinær størrelse på ekspertgruppene.  

 

Forslag til vedtak: 

Planleggingsgruppen oppnevner Rigmor Øvstetun, NTNU, og Ole Ivar Birkelund, OsloMet, som 

medlemmer av ekspertgruppen for Studentweb. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Ole Martin Nodenes 

    avdelingsleder 

Sven Petter Næss 

senioringeniør 



<ekstra sideskfit> 



FS-18-003-27 
 

Ønsker for webinarer våren 2019 

Forslag fra Unit: 

Modul/ applikasjon  Hva Ønsket av institusjon Sist avholdt 

Februar  
v/Sven Petter Næss 
Undervisning 

Undervisningsmodulen UiS, NIH, OsloMet 
(Utdanningsplaner 
V-2018) 

Undervisningsmodul – meldinger, aktiviteter PHS  

Undervisningsopptak UiT, DMMH, NMBU  

Utdanningsplan - inkludert endringer og individuell tilpasning PHS, HK  

Plassering av studenter på undervisningsparti UiT  

Ny undervisningsmodul DMMH  

Praksis - hvordan kan man bruke FS til praksis HK  

2. kvartal  
v/Kjetil Røse Høybråten  
Applikasjon 
 

Ny EVU-web/modul UiS  

2. kvartal  
v/Myriam J. Massaoud 
Applikasjon 
 

EpN VID, NIH, OsloMet H-2016 

I løpet av februar-april 
v/Knut Løvold og Sven 
Petter Næss 
 

Begrunnelse, klage og sensur   

I løpet av april-mai 
v/Christina Elmar 

Flyt   

 

  



FS-18-003-27 
 

Øvrige ønsker: 

Modul/ applikasjon  Hva Ønsket av institusjon Sist avholdt 

Generelt FS-grunnkurs UiT, NMBU  

FS-system VID, NHH V-2015 

Integrasjoner og FS webservice NHH  

Opptak 
 

Lokalt opptak - kvoter VID, NMBU V-2018 

Implementere nye opptak, opptaksregelverk UiT V-2018? 

Kompetanse- og rangeringsregelverk UiO  

Godkjenning Innpassings-/godkjenningssaker UiT, PHS H-2017 

Godkjenningssaker - innpassing av realkompetanse og emner/deler av emner 
fra annen institusjon - helt fram til ajourføring i utdanningsplan 

DMMH  

Vurdering Gjennomføring og sensur VID  

Hvordan opprette sensor UiT V-2014 

Vurderingsmodulen NIH, NHH, PHS  

Doktorgrad Doktorgradsmodulen VID, NMBU H-2017 

Studieelementer Emnekombinasjoner UiT  

Kvalifikasjon Vitnemålsproduksjon fra a-å UiT, NMBU H-2014 

 



FS-19-003-2 
 

RT 329102 

 

2018-12-19 14:48:25 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Correspondence 
added [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: SV: [hjelp.fsat.no #329102] Beregning av strykprosent 

Date: Wed, 19 Dec 2018 13:48:21 +0000 

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

From: "Tor Erga" <tor.erga@uis.no> 

text/plain 4.8KiB 

 
Hei, 
 
Vårt ønske har vært at vi også i FS og Studentweb/Fagpersonweb benytter samme beregningsmåte 
av stryk som det DBH og nå STAR gjør. 
 
Det er litt uheldig at når noen sammenligner tall i eksempelvis DBH og FS, så er strykprosenten 
forskjellig på emnene. 
 
Er det en spesiell grunn for at vi i FS skal beregne Trekk under/avbrutt som stryk mens dette ikke 
beregnes med av NSD? 
 
Det blir også mer synlig nå for faglærer når de bruker Fagpersonweb og ser på statistikk der. En 
faglærer hos oss lurte på hvorfor statistikken viste at det var stryk i et emne hvor hun ikke hadde 
strøket noen. Når faglærer/sensor fører sensur via Fagpersonweb så vises ikke Trekk under på 
sensurlisten siden disse ført i FS på forhånd. 
 
I et annet emne hvor 67 møtte til eksamen og 12 trakk seg under eksamen (og 3 strøk på eksamen) 
så er det veldig stor forskjell på strykprosenten alt etter hvordan denne blir beregnet. 
DBH måten gir strykprosent på 5,5% (3 av 55), mens FS gir strykprosent på 22,3% (15 av 67). 
 
Vennlig hilsen 
Tor 
UiS 

 

Til diskusjon: 

a) Endre beregningsmåte for stryk slik at FS (inkl. Studentweb/Fagpersonweb) benytter samme 

beregningsmåte av stryk som det DBH og nå STAR gjør? 
b) Hvilke statistikker skal tas i FS og hvilke i Tableau? 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1165736
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Til sak 11 Møte i Planleggingsgruppen 22.-23. januar 2019 
 
Fra referat fra møte i Planleggingsgruppen september 2016:  

 
13. Beregning av strykprosent  
 
DBH beregner strykprosenter på to ulike måter: 
1. Strykprosent i forhold til antall resultater. Antall stryk*100/(Antall stryk+Antall 

bestått). Dvs. strykprosent av alle som har fått et resultat. 
2. Strykprosent i forhold til antall meldinger. Antall stryk*100/Antall oppmeldte. 
 
I tillegg beregner de en trukket prosent som er Antall oppmeldte-antall med 
resultat/antall oppmeldte. 
 
I FS beregnes stryk med Antall stryk+Antall avbrudd)*100/Antall møtt.  
 
Dette medfører at tall mellom NSD og FS ikke er direkte sammenlignbare. 
 
Følgende rapporter viser strykprosent: 
- FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet 
- FS581.001 Enkel karakterutskrift 
- FS582.001 Karakterstatistikk 
 
Rapporten 754.001 Gjennomføringsfakta – emne bør inkluderes. 
 
Planleggingsgruppen mener at DBHs standard bør gjelde, og at videreutvikling av 
statistikker bør gjøres i Tableau. 
 
Konklusjon: Avvente til prosjektgruppen for STAR har hatt sitt møte i slutten av 
september. Videre bør det vurderes hvilke statistikker skal tas i FS og hvilke i Tableau. 

 
 

 
 
Fra referat fra møte i STAR-gruppen mars 2017:  
 

6. Beregning av strykprosent  
 
STAR-gruppen hadde en diskusjon knyttet til begrepet stryk. Gruppen kom fram til 
at den definisjonen som brukes av DBH er den mest naturlige for stryk. Men det 
kan også være ønskelig og se på litt andre mengder hvor en da vil bruke andre 
uttrykk en stryk. Vedtak: Ekspertgruppen STAR støtter Planleggingsgruppens 
anbefaling om at DBH sin standard bør gjelde. Dvs stykt i Tableau beregnes på 
følgende måte: Antall stryk*100/(Antall stryk+Antall bestått) 
 




