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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.  
  

 
 

 
 

  


