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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være FS-
kontaktperson 

 

Dato  

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Bildet «Oppdateringssperre» og aktuelle underbilder i 
Kvalifikasjon og Studieprogram samlebilde. 

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

 

Begrunnelse Innføre mer funksjonalitet for å hindre utilsiktet/uønsket 
redigering av vitnemålstekster. 

 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Nå som vi har fått et system som Vitnemålsportalen, er det 
viktig med funksjonalitet som gjør at bakgrunnsdata for 
vitnemål i større grad kan beskyttes. Foreslår derfor en 
funksjonalitet for oppdateringssperre for denne 
informasjonen. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Innføre en kolonne «Sperr vitnemålstekster» i bildet 
«Oppdateringssperre». Den vil fungere slik at den kan 
sperre aktuelle rader (avhengig av kulltilknytning) i 
følgende underbilder: 
1. Tekst - DS / Vtm (Studieprogram) 
2. Tekster - DS / Vitnemål (Kvalifikasjon) 
3. Vitnemål (Kvalifikasjon) 
4. Fag - DS (Studieprogram) 
5. Språk - DS (Studieprogram) 
6. Kvalifikasjon/Studieprogram-kvalifikasjon 

(studieprogram og kvalifikasjon, samme tabell) 
7. Navnehistorikk (studieprogram) 
8. Navnehistorikk (kvalifikasjon) 
 
For underbildene nummerert 4-6 er det ikke påkrevd med 
kulltilknytning for rader. Dette bør bli obligatorisk å markere 
dersom det ikke er gode grunner til å ikke ha det slik. 
 
Utfordringen vil være å finne en hensiktsmessig kopling 
mellom terminen som registreres i bildet 
«Oppdateringssperre» og hvilke rader/kull sperren skal 
gjelde for. Foreslår at det gjøres en beregning på varighet 
av studieprogrammet og normert studietid for 
kvalifikasjonen, slik at sperren blir gjeldende for rader 
tilknyttet kull som har den aktuelle terminen i 
«Oppdateringssperre» som normert fullføringstid.  



FS-19-004-4 
 

Tidsestimat: 2 timer 
 

MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT   2 OF 2  
 

 
Eksempel: Bruker skal endre vitnemålstekst i underbildet 
«Tekst - DS / Vtm» med fra-kull 2012-HØST i et 
studieprogram. I underbildet ligger det rader med fra-kull 
2012-HØST og 2014-HØST, dvs. at teksten som brukeren 
ønsker å endre gjelder for kull i perioden 2012-HØST til 
2014-VÅR. Studieprogrammet har varighet tilsvarende 4 
semester. Feltene med vitnemålstekst er da kun 
redigerbare når det i bildet «Oppdateringssperre» er 
kontrollert at vitnemålstekster sperret = N for terminene: 

 2014-VÅR (4 semester seinere enn 2012-HØST) 

 2014-HØST (4 semester seinere enn 2013-VÅR)  

 2015-VÅR (4 semester seinere enn 2013-HØST)  

 2015-HØST (4 semester seinere enn 2014-VÅR) 
Kontrollen kan eventuelt være enda finere innstilt ved at 
den kun tar hensyn til kull som er definert i 
studieprogrammet. Hvis studieprogrammet i eksempelet 
over kun har kull for 2012-HØST og 2013-HØST, og ikke 
2013-VÅR og 2014-VÅR, kreves det ikke sperret = N for 
termin 2014-HØST og 2015-HØST for å kunne redigere 
raden med fra-kull 2012-HØST. 
 
Normert studietid for kvalifikasjon er et obligatorisk felt, 
men varighet for studieprogram er ikke det. Skal man 
basere seg på obligatoriske felt for studieprogram kan 
eventuelt varigheten for studieprogram utledes av vekting 
og %heltid. 

Vurdering av konsekvenser Dette vil være nyttig for alle FS-institusjonene, da det gjør 
det lettere å vedlikeholde/bevare vitnemålstekster og sikre 
at tekster på papirutskrevet vitnemål holdes konsekvent på 
Vitnemålsportalen. 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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  Kommentarer  

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 


