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Oppnevning av medlemmer til Vurderingsgruppen 
 

Vi viser til sak hvor vi etterlyste forslag til medlemmer til ny ekspertgruppe for Vurdering, med 

høringsfrist 4. mars 2019.  

Ved fristens utløp, har vi fått 16 forslag på medlemmer: 

USN Rådgiver Tone 
Gulli Karlsen 
 

- Tone er medlem i ekspertgruppen for digital 
vurdering. 
- Hun er en av to superbrukere/administratorer for 
Wiseflow ved USN. 
- Hun har jobbet med eksamen og FS siden 2007. 
- Hun har vært superbruker for FS vurdering i HiVe 
og HBV i fra 2010 
- Hun er rådgiver og implementeringsansvarlig for 
Wiseflow i HBV/USN og har jobbet med digital 
eksamen og Wiseflow fra 2015. 
- Hun har god systemforståelse i FS og innsikt i 
mange av oppgavene i grenseflaten mot 
studieveiledere og ser og forstår sammenheng og 
konsekvenser i systemene og på tvers av systemene. 
- Hun har god regelverkskompetanse, og forståelse 
for at dette må hensyntas i bruk av systemene 
 

Wiseflow 

HVL Einingsleiar 
Gunhild 
Raunsgard 
 

Ho er tidlegare prosjektkoordinator for digital 
eksamen og har difor god kjennskap til 
eksamenssystemet ved høgskulen (WISEflow).  
Ho har og god kjennskap til FS frå arbeid som 
eksamenskonsulent og studierettleiar både ved HVL 
og UiB.  
Ho har vore medlem i ekspertgruppa for digital 
vurdering sidan den blei oppretta i desember 2016 
og har også vore medlem i gruppa som har arbeida 
med integrasjon mellom FS og Public360.  
Gunhild var også med i arbeidsgruppa for anbod på 
digitalt eksamenssystem i 2016 og har difor god 
kjennskap til utviklinga innan for vurderingsfeltet. 
 

Wiseflow 

PHS Grethe Grande 
 

Er institusjonens superbruker og kontaktperson når 
det gjelder digital eksamen/Inspera.  

Inspera 
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Hun har jobbet ved institusjonen i mange år, med 
hele bredden av studieadministrative oppgaver. 
Eksamensavvikling inkludert for- og etterarbeid er 
allikevel hovedoppgaven for henne, slik vi er 
organisert. Hun er ærgjerrig, tar oppgaver på alvor 
og har også vært flink til å følge med på utviklingen 
av Inspera med nye funksjoner, hva som kommer 
osv. 
 

OsloMet Siv Marit 
Nordhagen 
 

Siv Marit har jobbet med FS siden 1999, hvor 
vurdering har vært et sentralt arbeidsområde.  
Hun har god innsikt og kompetanse i FS generelt og 
god helhetlig kunnskap om hvordan de ulike 
moduler og bilder er knyttet sammen.  
Hun var OsloMet sin representant i ekspertgruppe 
for vurdering frem til denne ble lagt ned.  
Siv Marit sitter i OsloMet sin sentrale gruppe for 
digital eksamen, og har med dette god innsikt i 
digital vurdering ved institusjonen.  
OsloMet benytter Inspera som digitalt 
eksamenssystem. 
 

Inspera 

UIS Tor Erga Gjennom å være pilot i forhold til digitalisering av 
begrunnelse og klage/overføring av klagesaker til 
arkivsystem, og ved innføring av sensurering av 
vurdering i Fagpersonweb (og delvis via Inspera), så 
har vi fått en del erfaringer i forhold til dette. 
  
Dersom det hadde vært ønskelig å ha med denne 
erfaringen i den nye gruppen, så kan evt. jeg stille 
meg disponibel til å delta i gruppa. 
UiS deltar i dag i ganske mange ekspertgrupper, så 
om vi ikke er med i vurderingsgruppen går det fint, 
men vi kan stille hvis det er ønskelig. 
  
Jeg har forholdsvis gode kunnskaper innen 
vurderingsmodulen (vi er brukerstøtte til 
eksamenskontoret), men har liten kjennskap til 
Inspera/digitale eksamenssystemer. 
 

Inspera 

NMBU Kari Bauge 
 

Hun er en del av eksamenstemaet på NMBU og 
jobber med planlegging av 
eksamensgjennomføringer og opplæring av de 
forskjellige brukergruppene (emneansvarlig, 
eksamensvakt, sensor, kandidat). 
Hun er ansvarlig for innføring og bruk av WiseFlow 
på NMBU og jobber daglig med dette. 

Wiseflow 
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Hun er også FS-superbruker og er med i den daglige 
driften av FS og kjenner naturligvis godt til hvordan 
samarbeidet mellom FS og WiseFlow fungerer 
Hun holder også på med support på de forskjellig 
studieadministrative datastøttesystemene som 
f.eks. Canvas, TimeEdit. 
Hun har en master i informasjonssystemer og har 
jobbet på NMBU siden 2015. Før det så jobbet hun 
som systemutvikler. 
 

UIB Siv Hovland 
Erstad. 
 

Siv har arbeidet ved Studieadministrativ avdeling på 
UiB siden 2013.  
Hun har vært med siden oppstarten av arbeidet med 
digital eksamen og hun var sentral under 
innføringen av Inspera. Hun deltok i samarbeidet 
mellom UiA, UiO og UiB som ledet fram til 
anskaffelsen av systemet og integrasjon med FS.  
I dag er hun gruppeleder for gruppen som forvalter 
systemeierskapet for Inspera ved UiB og sitter tett 
på den daglige driften og dens utfordringer. Hun 
deltar fortsatt i samarbeidet (NTNU, UiO, UiA, UNIT 
og UiB) som samordner institusjonenes ønsker og 
behov ovenfor Inspera. 
 

Inspera 
 

UIT Karin Beate 
Brennholm 
 

Karin er prosjektleder for digital eksamen ved UiT. 
Hun har vært en aktiv deltaker i den nasjonale 
digitale vurderingsgruppa, samt medlem i et 
nasjonalt Wiseflow-forum. Karin har høy 
kompetanse innen digitale eksamensløsninger og 
kunnskaper/forståelse for dataflyten mellom 
systemene. 
  

Wiseflow 

UIT Tor-Erik Fossli 
 

Tor-Erik har i mange år vært eksamensinspektør ved 
UiT og er nå en ressursperson på 
FS/vurdering/vitnemål. I tillegg har han inngående 
kjennskap til EPN og vurdering. Tor-Erik har vært 
medlem i vurderingsgruppa i mange år. Tor-Erik har 
inngående kjennskap til vurderingsmodulen og til 
regelverk rundt eksamen. 
 

Wiseflow 

HiOF Lena Knudsen 
 

1. HiØ har deltatt i de nasjonale 
utviklingsprosessene for digital eksamen siden 
2014 og har vært representert i den nasjonale 
prosjektgruppen for digital eksamen. Vi har 
vært med på å utvikle kravspesifikasjon for 
arbeidsflyt ved digital eksamen. 

2. HiØ er en liten høgskole, men vi har kommet 
langt i digitaliseringen av vurderingsordninger. 
Vi startet arbeidet med digital eksamen i 

Inspera 
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vårsemesteret 2015. Nå, i vårsemesteret 2019, 
er nær 90 % av eksamenene våre digitale ved 
ett av våre to studiesteder. Vi arbeider 
systematisk for innovasjon av vurderingsformer 
sammen med våre fagansatte. 

3. Vi er svært opptatt av å ta i bruk ny 
funksjonalitet i FS/Studentweb og 
Fagpersonweb og har opparbeidet oss en 
betydelig system- og prosesskompetanse på 
dette området. Vi har implementert 
a. godkjenning av arbeidskrav og sensur i 

Fagpersonweb 
b. modulen begrunnelser og klager i 

Studentweb/Fagpersonweb, her har vi vært 
en av de første uh-institusjonene til å teste 
ut og bidra til videreutvikling av integrasjon 
mellom FS og Inspera Assessment. 

4. Opplæring og forankring, utvikling av rasjonelle 
arbeidsflyt, systemforståelse og integrativ 
tenkning rundt bruken av ulike digitale verktøy 
- hvordan kan systemene samhandle til det 
beste for studenter og fagansatte – er vårt 
hovedanliggende. 

 

UIO Petter Bogen 
Sydhagen 

Han jobber med digital eksamen og har overordnet 
god greie på digital eksamen, samt hvordan 
koblinger bør være. UiO bruker Inspera.  

 

Inspera 

UIO Marte Øvstetun 
 

Hun er UiOs hovedperson på vurderingsmodulen i 
FS, og er også vår Studentweb-koordinator. UiO 
benytter timeplanleggingssystemet TP, der vi 
planlegger eksamen, og TP må også henge sammen 
med vurderingsmodulen. Marte jobber også med TP. 
 

Inspera 

NTNU Hanne Kristin 
Berg 
 

Ansatt ved Avdeling for Studieadministrasjon ved 
NTNU mai 2015. Hun ble ansatt for å utelukkende 
jobbe med digitalisering av vurderingsprosessen. 
Hennes stilling har vært en del av prosjektet Digital 
Vurdering ved NTNU. 
Hanne har vært med fra da NTNU startet med digital 
vurdering, deltatt i anskaffelsesprosessen av det 
digitale eksamenssystemet som NTNU bruker 
(Inspera Assessment), hatt ansvar for pilotering og 
gjennomføring av digital skriftlig skoleeksamen ved 
NTNU, samt jobbet tett på utviklingen av IA med 
tanke på NTNUs ønsker i samarbeid med ekstern 
prosjektleder Øyvind Hauge. 
Gjennom sitt arbeid ved Avdeling for 
studieadministrasjon, men også ved sitt arbeid i 

Inspera 
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andre deler av NTNU organisasjon, har Hanne 
opparbeidet seg en lang erfaring med arbeid knyttet 
til alle typer vurderingsformer på NTNU. Hun har 
lang og bred erfaring med FS, da spesielt 
vurderingsmodulen og er en sentral ressurs i 
avdeling for studieadministrasjon. 
Hanne har hatt koordinerende rolle for all avvikling 
av digital skriftlig skoleeksamen siden oppstarten, 
herav både planlegging, gjennomføring og 
evaluering. Evalueringen har foregått i samarbeid 
med prosjektet.  
  
Etter at drift av digital skoleeksamen fra og med 
01.01.2019 inngår i linja til Avdeling for 
Studieadministrasjon, vil Hanne ha ansvar for en god 
del av forvaltningen rundt digitalt eksamenssystem 
ved NTNU. Både oppfølging av endringsønsker, 
videreutvikling av verktøy for digital vurdering, 
samarbeid og koordinering med IT, samt samarbeid, 
prioritering og oppfølging mot leverandør er nå 
hennes sentrale arbeidsoppgaver i tillegg til 
planlegging/gjennomføring av digital skriftlig 
skoleeksamen. 
 

NHH Inger Dagestad 
 

o Har studieadministrativ erfaring og jobbet 
med FS fra 2002 til 2008 og fra 2011 - dd. 

o Har jobbet med eksamen både på HiB 
(februar 2011 til januar 2013) og på 
NHH  (februar 2013 –  dd.) 

o Har gjennom mange år og på forskjellige 
institusjoner erfaring med eksamensavvikling. 

o Seksjonsleder for eksamen, NHH, siden august 
2015 

o Leder i en seksjon som i dag gjennomfører ca 
80% av alle eksamener digitalt i WISEflow. 

o Har gjennom flere år med å jobbe med 
eksamen fått utstrakt erfaring med å 
samarbeide med fagmiljø for å gi innspill på 
vurderingsformer som kan digitaliseres. 

o Jobber kontinuerlig med å forbedre og 
digitalisere rutiner. 

 

Wiseflow 

KRUS Simon Friis Larsen FS-systemansvarlig ved KRUS og en av 
superbrukerne for WISEflow. 
 
Friis Larsen har vært sentral i implementeringen av 
FS ved KRUS og i anskaffelsen og innføringen av en 
rekke andre studieadministrative systemer og 
integrasjoner (Feide, TimeEdit, Canvas, WISEflow), 

Wiseflow 
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og fungerer som driftsansvarlig og support på 
systemene. 
Friis Larsen har tidligere erfaring fra 
studentforvaltningen på HiOA (herunder 
eksamensadministrasjon både i Inspera og 
WISEflow), og har utvidet bakgrunn fra arbeid med 
integrasjoner og kontaktflaten i UH-sektoren som 
CMO i SolarSoft (nå Kong Arthur) og fra arbeid i 
fagskolesektoren. 

 

UIA Linda Greftegreff 
Bøe 

Vært leder på eksamenskontoret ved UiA i 10 år.  
UiA var tidlig fremme med å ta i bruk digitale 
løsninger for eksamensgjennomføring. Har 
kjennskap til begge systemene som brukes i 
sektoren, da vi tidligere benyttet WiseFlow, men i 
2015 byttet til Inspera som vi bruker i dag. 
 
Har sittet i ekspertgruppen for vurdering i mange år. 
Har også vært medlem av ekspertgruppen for digital 
vurdering. 
 
Bruker både FS og Inspera daglig, og har god 
oversikt over praktisk bruk.  
På bakgrunn av UiA størrelse har jeg god oversikt 
over fullstendig flyt, da eksamensarbeid 
hovedsakelig gjøres sentralt, og i mindre grad er 
delegert ut til fakultet og institutt.  
 

 

 
Det ble bedt om at institusjonene vektla at deltakeren har svært god kompetanse innenfor vurdering 

generelt, og har god kjennskap til FS og institusjonens digitale eksamensløsninger. 

Ved utvelgelse av medlemmer blir i utgangspunktet følgende lagt til grunn: Det er i utgangspunktet 

tenkt en gruppe på 11 medlemmer, hvorav 2 kommer fra Unit. For de øvrige medlemmene er det 

viktig å få på plass en gruppe som speiler de mange oppgaver som skal løses for vurdering, og at 

institusjonene har valgt ulike digitale eksamens og sensursystemer. I etterkant av denne 

forespørselen har det vært workshop med studiedirektører, IT-direktører og andre sentrale personer 

ved institusjonene for å diskutere framtidens studieadministrative systemer. Signalene derfra var at 

det er ønskelig med færre og mindre ekspertgrupper. Vi reduserer derfor antall medlemmer i gruppa 

fra 11 til 8, hvor av 7 er fra institusjonene og 1 fra UNIT. 

Det er naturlig at BOTT-institusjonene er representert, siden de både står for et mangfold i bruk av 

vurdering, og har mest ressurser å sette inn i forhold til utredning og testing. De tre siste er plukket 

ut fra kompetansebredde og erfaring. 
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Forslag til vedtak: 

Planleggingsgruppen oppnevner Tone Gulli Karlsen (USN), Gunnhild Raunsgard (HVL), Tor Erga (UIS), 

Siv Hovland Erstad (UIB), Karin Beate Brennholm (UIT), Marte Øvstetun (UIO), Hanne Kristin Berg 

(NTNU), som medlemmer av ekspertgruppen for Vurdering. 

 

Med vennlig hilsen 

Knut Løvold 

     


