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Referat

1.

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

2.

Status Tableau
Det var 3 status saker

•

•

•

3.

Oppgradering til 2018.3 har generert en del utfordringer
– Til å begynne med gikk server ned etter et par dager uten at spesielle ting
skjedde.
– Vi fikk gjort noen endringer slik at server ble mer stabil. Men hvis det var en
generell restart av servere måtte Tableau ha en manuelle restart.
– Tableau skriver at problemet skal være løst i versjon 2019.1 og vi starter
prosessen med å gå over til den versjonen.
Opptaksdata
– Når dere flytter opptaksdata til historikk gi oss beskjed slik at vi kan oppdatere
datakildene.
Kjedesertifikat
– Drift jobber med å legge inn kjedesertifikat for Tableau server. Vi trenger det
for å kunne ta i bruk Prep, Api og Mac.
Bruk av SO data i STAR
STAR har fått tillatelse til å bruke SO-datakilder fra Datavarehus på de data som alt
finnes FS. STAR er interessert i flere aspekter knyttet til So-data. Men ønsker først og
få inn fryste data knyttet til bestemte datoer. STAR vil jobbe videre med andre
aspekter som de ønsker knyttet til SO-data når det er på plass.

4.

Instituttlederrapport knyttet til Bachelor nivå
UiT presenterte rapporten. Dette er en rapport som er ønskelig å få som en offisielle
STAR-rapport.
https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/3153/views

5.

Andel Erasmus-utvekslinger av registrerte studenter
UiO har laget en rapport over Andel Erasmus-utvekslinger av registrerte studenter. UiO
presenterte rapporten. Dette er en rapport som er ønskelig å få som offisiell STARrapport.
https://rapportdv.uhad.no/#/views/GSP_andel_erasmus_av_registrerte/Utreisendeerasmusstudenter
?:iid=1

6.

Styringsparametere/Bruk av DBH tabellene fra FS
Gruppen hadde en diskusjon knyttet til å supplere STAR-datakildene med DBHtabellen som ligger i FS. Det var en del som ønsket det, men andre som var usikre på
om det var ønskelig. Videre var det et ønske om å ta i bruk data fra Nokut-portalen i
DBH i STAR. En del av ønskene knyttet til styringsdata bør ses i lys av institusjonenes
generell ønsker om styringsdata og måltall på tvers av fagområder.

7.

Forsinket sensur
Det har blitt jobbet med å lage en datakilde og en rapport knyttet til forsinket sensur.
UiA har utarbeidet en rapport

https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/3235
Innspillene fra møtet innarbeides i rapport og den gjøre til en offisielle STAR-rapport
etter en runde på sirkulasjon.
8.

Rapport videreutdanning for lærere
Nord presenterte en rapport knyttet til videreutdanning for lærere basert på datakilder
fra FS. Det var videre en diskusjon knyttet til selve datagrunnlaget for disse
rapportene som blir rapportert til DBH. Nord oversender innspill til DBH og STAR
knyttet til bruk av stillingskoder knyttet til datagrunnlaget.

9.

Studiebarometerdata i STAR
Nokut oversendte studiebarometerdata til Unit før sperrefristen. Det har vært noen
utfordringer knyttet til bytte av variabler, spørsmålstekst og skalaer. Unit bes om å ta
initiativ til å invitere Nokut på et STAR møte for en felle erfaringsutveksling rundt
Studiebarometerdata.

10. Eventuelt
Digital eksamen. Vi hadde en liten runde på definisjoner knyttet til digital eksamen.
UiO har utarbeidet en rapport knyttet til digital eksamen ved hjelp av SVPDEL
datakilden.

