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FS-19-014 Innkalling til møte i FS-Planleggingsgruppe 3.-4. april 2019 

 

  Dagsorden  

 
1. Referat fra møte i  Planleggingsgruppen 22.-23. januar og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 
Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det 
enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat. 

 
a) Møte i ekspertgruppe for Undervisningsmodulen 21. januar 
b) Møte i STAR-gruppen 26. februar 
c) Møte i ekspertgruppe for Doktorgradsmodulen 11. mars 
d) Møte med prioriteringsråd for undervisningsnære tjenester 28. februar 
e) Møte om digitalisering av godkjenning 18. mars 

3. Orienteringssaker  
a) Status Unit 
b) Emrex, Erasmus Without Paper, eIDAS og Europass 
c) NordForum 6.-7. mars 
d) Status drift 
e) Veikart for studieadministrative tjenester 
f) EVU-rapportering til utdanning.no 
g) Automatisering av prosesser på grunnlag av data fra Vitnemålsportalen 

4. Evaluering av FS-Kontaktforum 
Kort runde rundt bordet. 

5. FS-Kontaktforum høsten 2019 
Fastsette tid og sted.  
Diskutere aktuelle tema. Utkast til program behandles på juni-møtet. 

6. Innkomne ønsker  
a) NTNU – Oppdateringssperre vitnemålstekster 
b) NTNU – Ny rolle for vitnemålsproduksjon 
c) NTNU  – Varsel ved endring av vitnemålstekster 
d) NTNU  – Brukergrensesnitt vitnemålstekster 
e) UiS – FS200.010 Kopiering av infotekster 

7. Rapportering til DBH 
Vedtakssak. Oppfølging fra januar. Mail og notat med forslag til løsning fra OsloMet 
og UiT. Kommentarer fra UiS og Unit. 

8. Bilde Akseptansetype - Forslag til tekst til akseptanse på bokmål, nynorsk og 
engelsk 
Drøftingssak. Oppfølging fra september 2018. Forslag fra UiS gjennomgås.  

9. Oppnevning av nye medlemmer til ekspertgruppe for vurdering 
Vedtakssak. Notat med forslag fra Unit.  

10. Studierett-periode 
Oppfølgingssak fra januar-møtet. UiS ønsker å etablere felles regler for studierett og få 
en felles forståelse av hva som er gyldig studierett. 
Institusjonene har sendt inn deres definisjoner av studierett. Disse er sendt pr mail til 
fs-planlegging@fsat.no. 

11. Digitalisering av vitnemål 
Hvis tid: Vi tar opp tråden fra møtet i september 2018.  

12. Eventuelt 
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Sven Erik Sivertsen, NTNU 
Tor Erga, UiS 
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(oppdatert oppfølgingssaker) 

 

   

 

  



FS-19-010  Side 2 
Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 22.-23. januar 2019 

 Dagsorden 
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 1. november og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 

3. Orienteringssaker 

4. FS-Kontaktforum april 2019 

5. Innkomne ønsker  

6. Ønskelisten 

7. Registrering av fjernundervisning tatt ved en utenlandsk institusjon 

8. Felles regler for studierett 

9. Oppnevning av nye medlemmer til ekspertgruppe for Studentweb 

10. FS-Brukerforum våren 2020 

11. Webinarer våren 2019 

12. Beregning av stryk  

13. Eventuelt 
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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling. 
To saker ble meldt til Eventuelt: 

- UiO: Resultatutveksling  

- USN: Begrepsdefinisjoner 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 1.11.2018 og 

oppfølgingssaker 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 23.11. Det kom ingen merknader til referatet 
innen fristen. 
 
Kommentar fra Sven Erik Sivertsen til Eventuelt-sak 11b vedrørende rutine for 
semesterregistrering:  
Sven Erik hadde fått informasjon om at på møtet med StudieBOTT 9.11.2018 ble blant 
annet betalingsform diskutert. UiB hadde sendt et saksfremlegg vedrørende prosess for 
semesterregistrering og betaling av semesteravgift til møtet til diskusjon. StudieBOTT 
anbefaler ikke at det legges opp til at studentene skal kunne betale direkte via 
Studentweb. 
 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått. 
 
Kommentarer til oppfølgingssak 18/18 vedrørende manuell rapportering til DBH: 
Gro Christiansen og Espen Kristensen har utarbeidet et notat vedrørende denne 
rapporteringen. Gro hadde følgende kommentar til saken: 
Institusjonene definerer og registrerer disse studiene ulikt i FS, og det bidrar til at data 
som rapporteres fra institusjonene ikke er sammenlignbare. Bedre datakvalitet krever at 
institusjonene samordner definisjonene og registreringen som foretas i FS. Noen 
institusjoner har f.eks. innlemmet disse i årsenheter, mens andre har disse som egne 
studieprogram. 
DBHs definisjon om hva som skal rapporteres blir også misforstått. Her er det behov 
for en avklaring fra DBH. 
Institusjonene bruker mye tid på denne rapporteringen, og kvaliteten på dataene er ikke 
god. Institusjonene bruker ikke disse tallene selv. 
 
Konklusjon: Saken diskuteres på nytt som vedtakssak i april. OsloMet sender et notat 
til Planleggingsgruppen. 
 
For øvrig ble referatet godkjent. 
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i ekspertgruppe for digital vurdering 11.12. 

Muntlig referat ble gitt. Dette var et nettmøte der status for arbeidet med klage og 
begrunnelse ble gjennomgått. Videre arbeid fortsetter i en sammenslått ekspertgruppe 
for digital vurdering og vurdering. 
Tatt til orientering. 
 
b. Møte i ekspertgruppe for vurderingsmodulen 13.12. 

Skriftlig referat var sendt ut. Saker på ønskelisten ble gjennomgått. 
Dette var det siste møtet i denne ekspertgruppen. Ekspertgruppen for vurdering slås 
sammen med ekspertgruppe for digital vurdering. 
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Tatt til orientering. 
 
c. Møte i ekspertgruppe for STAR 3.12. 

Skriftlig referat var sendt ut. Gruppen diskuterte arbeidsoppgaver for 2019. UiB 
presenterte deres site og emnerapporten på nett til bruk i enkeltemneopptak. Nord 
presenterte emnerapporten til bruk i undervisningsplanlegging. Unit presenterte to 
rapporter som er laget for UiO og som vil bli tilgjengeliggjort for alle. 
 
Tatt til orientering. 
 
d. Møte vedr. campusfunksjonalitet 4.12. 

Skriftlig referat var sendt ut. På møtet ble notatet med punkter, basert på nettmøte 
17.9.2018, gjennomgått.  
 
Tatt til orientering. 
 
e. Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 15.1. 

Muntlig referat ble gitt. Deler av møtet ble avholdt som en workshop der ny 
funksjonalitet ble diskutert.  
Oppfølgingssaker og ønskelisten ble gjennomgått. 
NTNU presenterte håndtering av EHF-fakturaer. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

3.  Orienteringssaker 

 
a. Status Unit 

Marte Holhjem orienterte.  
 
Prosjektet UnitE er nå ferdig.  
Unit vil bestå av seks avdelinger: Strategi og styring, Virksomhetsstøtte, Forskning, 
Utdanning, Administrative systemer og IT-utvikling, der IT-utvikling leverer tjenester til 
de tre andre avdelingene.  
Under avdelingene er det seksjoner. 
 
Avdelingsdirektørstillingene skal være avgjort innen utgangen av januar. 
Søknadsprosessen for fagdirektører er i gang, deretter kommer turen for seksjonssjefer. 
 
I brukerstøttegruppen er det nå en stilling under ansettelse. Intervjurunden vil foregå 
siste uken i januar. 
 
Arbeidet med brukermedvirkning er i startgropen. Inntil videre arbeider vi som før med 
Planleggingsgruppe og ekspertgrupper. 
 
De gamle nettsidene for Ceres går ut, og all informasjon overføres til unit.no. 
Nettsidene for FS beholdes inntil videre. 
 
Plan21 handler om handlingsplaner for fagrådene. Handlingsplaner sendes ut på høring 
innen mars 2019.  
 
Tatt til orientering. 
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b. EMREX, Erasmus Without Paper og eIDAS 

Geir Vangen orienterte.   
 
- EMREX: User Group har hatt et møte for å legge planer for 2019. Kroatia er 

nå med i utveksling av data med 4 universiteter og flere universiteter kommer 
snart. Kroatia har også utviklet et Blockchain-basert vitnemål som baseres på 
standardene fra EMREX. 
Det søkes midler for videreutvikling av nettverket. DUO, Nederland, har sagt 
ja til å koordinere et prosjekt. Flere Enic-Naric-organisasjoner er bedt om å 
delta. 
 

- EWP2.0-prosjektet ble produksjonssatt 12. desember. NTNU, UiO, UiB og 
UiT er koblet opp. Fra FS skal det i første omgang leveres data om institusjon, 
organisasjon og emner.  
Utlevering av avtale- og personinformasjon er neste steg i vår utvikling. 
Institusjonene må, for studenter som søker om utveksling, innhente samtykke 
fra studentene til utveksling av data. Felles rutiner for dette må lages. 
I løpet av året tenker vi å koble alle FS-institusjonene til nettverket, og det 
planlegges å innføres noen funksjoner i FS for utveksling av avtaler og 
nominasjoner. 
 

- eIDAS 
eID-innlogging er innført i Søknadsweb som del av prosjektet der Unit deltar 
sammen med Difi. I første omgang er det estiske borgere som kan benytte eID 
i Norge, og i løpet av 2019 vil 10 land kobles til. 
Prosjektet med utveksling av attributter (Esmo) har som mål å bli ferdig i 2025. 
 

Tatt til orientering. 
 
c. Status drift 

Marte Holhjem orienterte. 
 
Klientversjon 8.1.6 ble lagt ut i produksjonsbasene i begynnelsen av januar. 
Overgang til Oracle 18c skjer innen utgangen av sommeren. Det vil bli laget en plan for 
overgang. 
Fra 1. februar overtar utviklingsseksjonen v/Kine Lund Aardal ansvaret for oppfølging 
av drift overfor USIT. 
 
Tatt til orientering. 
 
d. Arbeidslivsportalen 

Marte Holhjem orienterte. 
 
OsloMet v/Royne Kreutz har nå overtatt som leder for prosjektet. Fra Unit deltar Sven 
Petter Næss. 
Praksisplassfordeling har høyest prioritet. 
Ytterligere informasjon om portalen finnes på prosjektets blogg: 
https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/om/ 
 
 

  



FS-19-010  Side 6 
Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 22.-23. januar 2019 

e. Prosjekt for digitalisering av studentutveksling 

Geir Vangen orienterte. 
 
Kunnskapsdepartementet ba om innspill til planlagt stortingsmelding om internasjonal 
studentmobilitet, med svarfrist 3.12.2018. Regjeringens mål på lengre sikt er at 
halvparten av de som avlegger en grad i norsk høyere utdanning skal ha hatt et studie- 
eller praksisopphold i utlandet. Utvekslingsoppholdet skal være basert på institusjonelt 
samarbeid.  
 
For å få til digitalisering av studentutveksling, er det behov for et eget prosjekt med 
tildelte prosjektmidler. Fra Units side bør ekspertgruppe for studentutveksling komme i 
gang i år med å utrede prosjektforslag, med behovene for standardisering og praktiske 
løsninger. 
 
Tatt til orientering. 
 
f. UTF-8 

Marte Holhjem orienterte. 
 
NTNU går over til UTF-8 i begynnelsen av februar. Da er alle institusjonene over på 
UTF-8. 
 
Tatt til orientering. 
 
g. Fremtidens studieadministrative systemer: møte med studie- og IT-

direktører 1.2.2019 

Kathy Foss Haugen orienterte. 
 
Formålet med møtet er å få kartlagt på et overordnet nivå hva som er fremtidens behov 
innen studieadministrative tjenester. Møtet skal brukes til å lage et veikart for å foreta 
prioriteringer senere. Konsulentfirmaet PwC skal bistå Unit med dette. 
 
Møtet skal være i form av workshops i små grupper for å diskutere følgende tema: 

- Utfordringer i dag og i fremtiden 

- Fremtidens behov og hvordan løse de 

- Hvordan samarbeide for å finne gode løsninger 
 
Organisering av tjenestestyring ved Unit er så vidt kommet i gang. Dette skal også 
inkludere brukermedvirkning.  
Unit opplever i dag at organisasjonen har forholdsvis god kontakt med brukernivået av 
FS, men mangler ledelsesforankring. 
 
UiT påpekte at studieadministrasjonene og IT-avdelingene ved institusjonene må 
samarbeide tettere for å samordne sine behov for tjenester. 
 
Tatt til orientering. 

 
På dag 2 startet Planleggingsgruppen dagen med et eget møte der aktuelle tema til 
møtet med studiedirektører 1. februar ble diskutert. Møtet ble avholdt uten deltakelse 
fra Unit. 
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Hans-Jacob Berntsen ga en kort oppsummering fra møtet: 
 

- Undervisning og eksamen blir mer flytende i fremtiden, mens i FS er det et skarpt 
skille mellom disse to. Dette bør sees på. 

- Hva er BOTT og hva skal de være? 

- Hvilken rolle/innflytelse skal BOTT ha når det gjelder standardisering av rutiner? 

- Det bør foretas en rolleavklaring mellom Unit og StudieBOTT. Nå ser det ut til at 
StudieBOTT har tatt til seg mandatet som er gitt til Unit. 

- Det bør lages felles, nasjonale løsninger for nåværende og fremtidige utfordringer 
innen studieadministrasjon. 

- Systemer som eies av hhv. Unit (FS og tilhørende applikasjoner, SO osv.) og 
Uninett (undervisningsnære systemer) må sees i sammenheng. Hvem skal ha 
myndighet til hva? 

- Studieadministrasjon bør deles opp i mindre systemer istedenfor et stort system 
som inneholder alt.  

- Ønske om en plattform som viser flere systemer samtidig. 

- Tilby flere web-applikasjoner som skreddersys til ulike oppgaver, unngå å være 
avhengig av kommersielle leverandører. 

- Sørge for at alle institusjoner får tilgang til tjenester som tilbys. 
 
h. Rapportering av kvalifikasjonsoppnåelser til Lånekassa 

Geir Vangen orienterte. 
 
Institusjonene skal rapportere til DBH studiepoengoppnåelser med tanke på omgjøring 
av lån til stipend, basert på oppnådde kvalifikasjoner. 
Det ble avholdt et møte mellom Kunnskapsdepartementet, Lånekassa, DBH og Unit, 
der det ble bestemt at denne rapporteringen skal gjøres via DBH. Unit mente at dette 
burde rapporteres direkte fra institusjonene til Lånekassa for at institusjonene skal ha 
kontroll på data som rapporteres, men fikk ikke medhold til forslaget. 
 
Det vil komme en liste fra NSD med kategorier som er tillatt å legge inn. Nye kolonner 
for DBH-rapportering vedrørende kvalifikasjon (som skal vidererapporteres til 
Lånekassa) er på plass i FS. Planleggingsgruppen ber om at dette legges ut snarest 
mulig. 
 
Det ble stilt spørsmål til hva Lånekassa skal bruke denne informasjonen til. Den skal 
først og fremt brukes for tilbakebetaling av studielån på bakgrunn av oppnådde 
kvalifikasjoner. Unit sjekker nærmere med Lånekassa og kommer med tilbakemelding. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

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

 

Kontaktforumet i april avvikles slik: 
Ankomst dagen før (1. april), slik at man kan starte kl 9 første dagen (2. april) og 
avslutte med lunsj neste dag (3. april).   
Møtet i Planleggingsgruppa starter kl 14 dag 2 (3. april) og avsluttes med lunsj dag 3 
(4. april).  
 
Det arrangeres felles transport til flyplassen. Unit sender informasjon til kontaktlista om 
estimert ankomst til flyplassen. 
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Forslag til program ble godkjent.  

- Sesjonen om ROS-analyse og DPIA bør også handle om IT-sikkerhet. 

- Spørretimen på dag 2 foreslås å handle om IT-sikkerhet og det bør være om 
praktiske problemstillinger, ikke juridiske vurderinger. Unit snakker med deres 
sikkerhetsansvarlige om tema, og vedkommende inviteres til å holde sesjonen.  

- Unit sender mail til kontaktlisten og ber om spørsmål til sesjonen Spørretimen. 
Deretter blir spørsmålene sendt til Planleggingsgruppen for videre arbeid.  

- Unit tar en runde med brukerstøttegruppen for å lage en sesjon med FS-tips. 
Tanken er å ta utgangspunkt i spørsmål/utfordringer som er gjengangere og lage 
oppskrift på hvordan disse kan løses/jobbes med. 

 
Invitasjon og program vil bli sendt ut i løpet av 2-3 uker. 
 

 
5.  Innkomne ønsker  

 
a. UiO – Undervisningsenhet samlebilde 

For å unngå at studieadministrasjon lokalt glemmer å sette J i feltet status_lukket på 
undervisningsenheter for nye emner, foreslår UiO at defaultverdi ved oppretting av 
undervisningsenhet første gang et emne har undervisning, settes til J. 
 
Dersom man glemmer å sette J, vil undervisningen være åpen for registrering for alle som 
ønsker å følge emnet fram til siste registreringsfrist for semestret, og langt flere (av og til flere 
hundre) enn det undervisningen var skalert for, vil få innvilget opptak. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. Planleggingsgruppen gikk inn for alt. 3: Det opprettes eget 
modulvalg for om default skal være J eller N. 
 
For øvrig satte Planleggingsgruppen pris på at Unit hadde kommet med alternativer til 
løsning. Det gjør det lettere å diskutere saker internt ved institusjonene i forkant av 
møter. 
 
b. UiS – Vise emnekategori i vitnemål/DS 

I FS finnes det en funksjon som gjør at hvis stedkode på eksternt resultat er lik Emnekategori 
så skrives ikke stedsnavn ut i parentes bak emnenavnet. 
 
UiS skal starte å skrive ut Joint degree og da ønsker de at emner fra UiS vises med 
Emnekategori (i deres tilfelle stedsnavn) som overskrift og uten institusjonsnavn i parentes bak 
emnenavn. 
 
Vedtak: Til ønskelisten.  

 
c. HINN – FS201.005 Brev til student med PIN-kode og E-postinformasjon 

Rutinen kjøres 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 man 
lagre underveis og kjøre med "kun de som ikke har fått tidligere". 
 
Unit har meldt tilbake at en mulig løsning kan være, at man ved sjekken som gjøres for 
hvorvidt en student har fått brevet tidligere, kun sjekker x-antall måneder tilbake i tid.  
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Konklusjon: Saken bør spilles inn til IAM (Identity Access Management) for å 
standardisere integrasjoner mellom FS og bas-systemer. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. 
 
d. USN – FS250.001 Inndragning av studierett 

USN foreslår at parameteret «Justér ned testtermin i forhold til perm, utveksling, lavere 
progresjon og bortvisning» splittes opp i 3 valg: 
 
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> 
 
Lavere progr - Denne foreslås fjernet, er ivaretatt av et annet parameter i bildet. 
Begrepet Testtermin foreslås fjernet. 
 
Konklusjon: UiO og USN ser nærmere på parametrene og kommer med 
tilbakemelding. 
 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. 
 
 

6.  Ønskelisten  

 
a. Gjennomgang av saker  

Listen med saker ble gjennomgått.  
 
b. Prioritering av saker 

Følgende saker fikk prioritet 1: 
 
Jira FS694+546 (disse sakene er slått sammen): Rolle i FS for å opprette person og 

rettigheter for å legge inn GSK-grunnlag 
Jira FS-617: Vektingsreduksjonsregel 
Jira FS-695: FS566.001 Hente emneansvarlig 
Jira FS-697: FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert 
Jira FS-737: Bilde Person/student, utvide felt for brukernavn 
Innsendt ønske: Undervisningsenhet samlebilde, alt. 3 modulvalg v/UiO  
 
Øvrige saker fikk prioritet 2. 
 
 

7.  Registrering av fjernundervisning tatt ved en utenlandsk institusjon 

 
Henvendelse fra NTNU. 
 
Saken gjelder studenter som følger fjernundervisningsopplegg ved utenlandske 
institusjoner for deretter å ta eksamen, som ønskes innpasset på vanlig måte. NTNU 
ønsker en avklaring på hva som skal være nødvendig å registrere i slike tilfeller. Er 
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dette utveksling eller ikke? Hva kan og skal registreres slik at studenten f.eks. får dette 
over til Lånekassa? 
 
DBH definerer utveksling med at studenten skal ha fysisk opphold ved 
avtaleinstitusjonen, og utvekslingen skal tas i regi av studentens hjemmeinstitusjon. I 
motsatt fall er ikke det et utvekslingsopphold og ansvaret ligger dermed på studenten 
for å få Lånekassa til å godkjenne oppholdet. 
 
Virtuell mobilitet vil bli vanlig i fremtiden, og det bør arbeides med tilrettelegging til det. 
 
 

8.  Felles regler for studierett  

 
Henvendelse fra UiS. 
 
UiS lar studenter som har studierett til og med vår, få dato 31.8.xxxx som 
«dato_studierett_gyldig_til» mens for høsten er datoen 31.01.xxxx.  
Dersom studentene ikke har studierett etter disse datoene så ønskes det 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. 
 
UiS foreslår at det innføres 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. 
 
NTNU: Se på hvilken formulering som står i institusjonenes regelverk om studierett. Ved 
NTNU er det fakultetene som terminerer studieretten ut fra visse forutsetninger. Dersom 
studieretten er satt til Aktiv, beholdes tilgangene.  
 
UiO: Setter ingen sluttdato, men setter dato 30.6. for inndratt studierett. Datoen sørger at 
UiO unngår de samme problemene som UiS beskriver. 
 
OsloMet: Setter til-dato til hhv 31.8. og 31.1. Studenten får imidlertid ikke lov til å 
generere faktura selv, det gjøres via en rutine av studieadministrasjonen. 
 
UiS: Man kan velge om til-dato skal settes. 
 
UiS har nå fjernet påminnelsen om generering av faktura, men studentene har fortsatt 
tilgang til å gjøre det. 
 
Feltet «Planlagt slutt» brukes for å gi tilganger, ikke fjerne de. 
 
Konklusjon: UH-loven definerer ikke hva studierett er. Institusjonene sjekker sine egne 
forskrifter og sender til Planleggingsgruppen.  
 
Frist for å spille inn flere begrep til arbeidsgruppe for begrepsdefinisjoner er satt til 15. 
februar. 
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9.  Oppnevning av nye medlemmer til ekspertgruppe for Studentweb  

 
Unit sendte ut en høringssak og ba om forslag til nye medlemmer til ekspertgruppen 
for Studentweb. Høringsfristen var satt til 10.12.2018. 
 
Notat med forslag fra Unit var sendt ut til Planleggingsgruppen.. 
 
Vedtak: Planleggingsgruppen gikk inn for forslaget fra Unit. Rigmor Øvstetun, 
NTNU, og Ole Ivar Birkelund, OsloMet, tas inn som nye medlemmer til gruppen. 
 
 

10.  FS-Brukerforum våren 2020  

 
Avholdes 24.-25. mars 2020 (uke 13) på Scandic Hotel Ørnen i Bergen. Vi har reservert 
plass for 200 deltakere. 
 
 

11.  Webinarer våren 2019  

 
Notat med forslag var sendt ut. 
 
Planleggingsgruppen gikk inn for forslaget fra Unit. I tillegg ønskes det webinar om 
regelverk ifm opptak. 
 
Vedtak: Unit holder følgende webinarer i løpet av vårsemesteret: 

- Undervisningsmodulen 

- EVUweb/modul 

- EpN - vurdering 

- Begrunnelse, klage og sensur knyttet til Studentweb og vurdering 

- Flyt 

- Opptak: kompetanse-, rangerings- og opptaksregelverk 
 
 

12.  Diskusjonssak: Beregning av stryk  

 
Henvendelse fra UiS. 
 
Beregning av stryk bør gjøres på samme måte i FS, DBH og STAR for å få 
sammenlignbare tall. 
 
Denne saken ble diskutert i Planleggingsgruppens møte september 2016. Konklusjonen 
den gang var at man avventer til ekspertgruppen for STAR senere samme måned var 
avholdt, der et av punktene skulle være rapporter i hhv DBH og FS. Videre at man 
vurderer hvilke statistikker som skal tas i FS og hvilke i Tableau.  
 
Konklusjon: Endring gjøres slik som anbefalt.  
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13. Eventuelt  

 
a. USN – Begrepsdefinisjoner 

USN ønsket å høre om status for arbeidet med definisjoner. 

En arbeidsgruppe ble nedsatt av KD i 2017 for å samordne begrep som brukes av 
DBH, SSB, NOKUT m.fl.  i forbindelse med rapportering. Målet var å sende forslag til 
definisjoner ut på høring til institusjonene innen sommeren 2018. 

Det foreligger nå en liste over definisjoner, som vil bli effektuert uten en høringsrunde. 

Planleggingsgruppen påpekte at det mangler en definisjon på for eksempel studierett og 
nettbasert studium. 

b. UiO – Resultatutveksling 

Studenter har krav på å få generell informasjon om hvordan institusjonene behandler 
deres personopplysninger. Denne informasjonen kan gis for eksempel via nettsidene. 
UH-loven § 4-15 er litt videre enn §4-16 som gjelder Samordna opptak. 
 
For resultatutveksling er det ikke lenger krav om samtykke fra studenten. Den nye 
juridiske vurderingen sier 

- Godkjenningssaker: studenten kan ikke lenger kreve at godkjenning skal registreres 
ved at studenten leverer papirdokumentasjon  

- Lokale opptak: Institusjonene er behandlingsansvarlige og kan motta og behandle 
opplysninger i sine studieadministrative systemer uten å innhente samtykke 

- NOM-opptak: Samordna opptak v/Unit er behandlingsansvarlig og kan behandle 
personopplysninger om en søker uten å innhente samtykke 

 
EMREX: Når det gjelder resultatutveksling via EMREX så kan ikke institusjonene 
innhente resultater fra utenlandske studenter uten at de åpner opp for det. Da vil 
studentene selv foreta leveransen av data i forbindelse med søknad om opptak eller 
godkjenning. 
 
EWP-nettverk og formell utveksling: Resultatutveksling kan skje automatisk i og med at 
studenten er på utveksling ved en norsk institusjon. Det legges da til grunn at det i 
forkant av prosessen (f.eks når en student søker om studentutveksling) er innhentet 
akseptanse for datautveksling. 
 
Nomination: Når en student blir nominert via Nomination, vil gjeldende institusjon få 
informasjon om nominasjonen. 
 
Konklusjon: I og med at krav om samtykke bortfaller, kan alt om akseptanse fjernes 
fra FS-klienten.  
Unit sender ut informasjon til institusjonene vedrørende UH-loven § 4-15 Innhenting 
og behandling av personopplysninger i studieadministrative systemer. 
 
 
Neste møte:  3.-4. april 2019, starter kl 14:00 første dagen (etter 

Kontaktforumet), avsluttes med lunsj neste dag 
  

Sted: Solstrand Hotel, Os 
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 14. mars 2019) 

 
 
 

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 

Unit Diskutere med 
institusjonenes 
IT-avdelinger 
 
Foreslår IMD  

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 

Unit 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. 

Unit Avventer til Unit 
er ferdig med 
omorganisering 
 
22.01.2019: 
Opplegg for 
bruker-
medvirkning er 
ikke på plass. 
Saken fjernes. 

 
 
 

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 
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Saker som skal følges opp (fra januar 2019-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

3/19 Sak 5c Innkomne ønsker – HINN, 
FS201.005 Brev med PINkode: 
Spille inn saken til IAM for å 
standardisere integrasjoner mellom FS og 
BAS-systemer 

Unit Vente med dette 

4/19 Sak 5d Innkomne ønsker – USN 
FS250.001 Inndragning av studierett: Se 
nærmere på parametrene og komme med 
tilbakemelding 

USN og UiO  

5/19 Sak 8 UiS - Felles regler for studierett:  
Sjekke hvordan studierett er definert og 
sende det til PL-gruppa 

PL-gruppa 14.03: Er også 
sendt til FS-
kontaktene 

 
 



Unit – Direktoratet for IKT 

og fellestjenester i høyere 

utdanning og forskning, 
avd. Oslo 

 

   
 

Vår dato  Vår referanse 
 

21.01.2019  FS-19-021 
 

Deres dato  Deres referanse 
 

     

 

 

Referat fra møte i ekspertgruppen for undervisning 

Tid og sted: 21. jan. 2019 10:00 - 15:00, Unit, møterom Callisto 

Til stede 

Nils Christian Fareth, UiT 
Håvard Moe Hagen, HVL 
Asger Hagerup, NTNU 
Petter Kjær, UiB 
Pål Erik Megaard, UiO 
Thomas Nilsen, NORD 
Siv Marit Nordhagen, OsloMet 
Linda Novak, VID 
Sven Petter Myhr Næss, Unit 
Kai Quale, Unit 

Lydia Nicolaysen, Arbeidslivsportalen (sak 2) 
Sigrid Kjøbli, Arbeidslivsportalen (sak 2) 
Alexander Laderman, Arbeidslivsportalen (sak 2) 

  

Agenda 

1. Referat fra møte 16.4.2018  
Noen oppfølgingspunkter fra referatet er ikke på plass, men skal følges opp. 
Referatet godkjent. 
  

2. Arbeidslivsportalen 
 Presentasjon av prosjektet 

 Diskusjon om aktuelle problemstillinger 

Portalen er nå i utviklingsfase, og deltakere i prosjektet gikk gjennom status og planer for 
utviklingen. 
 
Kommentarer fra gruppen: 
Viktig å ikke glemme økonomi. Noen praksisplasser koster mer for studenten, hvis plassen er 
langt vekk. Veldig aktuell problemstilling i Nord-Norge, med store avstander. 



 
Får praksisplassene fødselsnummer til studentene? Må avklares, behov for tilgang til systemer 
osv.  
 
Kravspesifikasjon - hvem lager denne og hvem skal ha tilgang? 
 
Fokuset ser ut til å ha vært mot studenter og praksissted - ikke de som skal bruke systemet (FS-
folk, osv).  
 
Medisin ved universitetet bør kontaktes - disse har en rekke behov det er nyttig å utrede. 
 
Gruppen synes det er spennende! 
  

3. Status for undervisningsmodulen 
 FS 8.2 

Det ble henvist til notat om trinnvis innføring av den nye undervisningsmodulen, hvor særlig 
løsningene for praksis vil bli innført allerede med FS 8.2. tidlig vår 2019. 
 
Hva skal konverteres fra stedkodetabell? 
 
Knytte sted til tilkoblingstype PRAKSIS. Disse konverteres over til praksisstedtabellen. 
 
Unit tilgjengeliggjør en oversikt over stedkoder som er referert fra eksisterende praksistabeller, 
som institusjonene kan bruke som utgangspunkt for markering av tilkoblingstype. Må ut i god tid 
før konvertering.  
 
Unit sender ut notat med info om forslag til konvertering, og ber om tilbakemelding og innspill. 
Gjøres i løpet av kort tid.  
  

4. Innkomne saker og ønsker 
 a) UiT: Justering i rutine 408.001 Oppretting av und.enheter (FS-693) 

UiT sender case. UiO mener at dette fungerer. Vi får eksempel og utreder.  

 b) UiT: Svakhet i FS/mulig feil i underbilde Undmeld i Student samlebilde (FS-762) 
 
Gruppen støtter alternativ 1 - at det legges på trigger som hindrer endring av undtermin når 
studenten er koblet til aktivitet. 
  

5. Eventuelt 
 a) NTNU: Undervisning og obligatoriske aktiviteter i FS (vedlegg) 

Orienteringssak om historikk/bakgrunn. 

 b) UiT: Feltet Fellesaktivitet i Undakt samlebilde (vedlegg) 
 
Disse feltene vil bli flyttet opp under endringen av undervisningsmodulen, da en del felter skal 
ryddes vekk fra Undakt samlebilde. "Hele"-knappen vil nok da forsvinne. Uvisst om dette 
kommer i første trinn, men det kommer.   
  
Neste møte: Mandag 13. mai, Unit, møterom Ganymede, kl 10 -15.  
 

https://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2019/und-2019-01-21/sakspapirer/fs-693.pdf
https://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2019/und-2019-01-21/sakspapirer/fs-762.pdf
https://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2019/und-2019-01-21/sakspapirer/ntnu_epost_2019_01_15.pdf
https://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2019/und-2019-01-21/sakspapirer/uit_epost_2019_01_18.pdf


 
 

Referat 
 

 Møte i STAR-Ekspertgruppe  

 

Tilstede: 
 
Karen Skadsheim Sikkeland, UiO 
Gaute Svendsen, UiB 

Lars Røed Hansen, Nord 
Øyvind Hjuring Mikalsen, UiT (På sak 1-4) 
Ingrid Susanne Andersen, UiA  
Jan Erik Johansen, NMH  
Ivar Pettersen, NTNU 

Hans Jacob Berntsen, USN  
Jan Erik Johansen, NMH  

Yngve Bersvendsen, NSD 
Martin Sagen, UNIT  
Stein Aske, UNIT 
Ragnar E. Pettersen, UNIT 

 
 

 
 
 

 

Forfall: 

 
Marit Vartdal Engeseth, HVO  
Gro Christensen, Oslo Met 

 
 

  

  

 

Tid:                Tirsdag 26. Februar, klokken 10-15 
 

 

Møtested:      Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning,  

  Fridtjof Nansens vei 19 
http://www.fsat.no/veibeskrivelse/ 
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Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning 
og forskning 
E-mail: postmottak@unit.no 
URL: http://www.unit.no/ 
 

STAR 19-002 
REP 



 

Referat 
 

 
 

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

2. Status Tableau 
 

Det var 3 status saker 
 

• 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.  

 
 

3. 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 STAR-
rapport.  
 
https://rapport-
dv.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 DBH-
tabellen 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.       
 

https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/3153/views
https://rapport-dv.uhad.no/#/views/GSP_andel_erasmus_av_registrerte/Utreisendeerasmusstudenter?:iid=1
https://rapport-dv.uhad.no/#/views/GSP_andel_erasmus_av_registrerte/Utreisendeerasmusstudenter?:iid=1
https://rapport-dv.uhad.no/#/views/GSP_andel_erasmus_av_registrerte/Utreisendeerasmusstudenter?:iid=1


 
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.  
  

 
 

 
 

  

https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/3235
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Terje Valentinsen, NTNU 
Reier Møll Schøder, AHO 
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Ida Rudi Bellizia, UIO 
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Referent: 
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Sist endret: 
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 Dagsorden 

 
1. Godkjenning av referat fra møte 25.09.2018 
2. Hva vil vi med Fremdriftsrapporteringsfunksjonaliteten i FS 
3. Søknadsweb for ph.d. 
4. Digitalisering av ph.d.-avtalen 
5. Presentere hvordan vitnemålet blir for de som fullfører ph.d. i kunstnerisk utvikling 
6. Utveksle tips om web-basert opptaksskjema 
7. Nasjonal portal for ph.d.-kurs. 

Reier Møll Schoder (AHO) legger frem ønske fra forumet om å bruke FS som 
grunnlag for en felles kursportal/base for FS-doktorgradsgruppen. 

8. Gjennomgang av ønskelisten 

Nøkkel Tittel 

Nye  

FS-774 Studentweb - endre formulering på opprinnelig sluttdato for ph.d.-
studenter 

FS-750 Rapport FS944.003 Data for analyse av frafall og 
gjennomstrømning 

FS-739 Rapport for å vise opplæringsdel 

Gamle  

FS-703 Mulighet for å registrere ikke-godkjent prøveforelesning 

FS-680 Veileder(e) inn i FS916.001 Kandidatrapport – avtale og 
arbeidsforhold 

FS-679 Ny ph.d.-rapport «disputerte kandidater i periode» 

FS-665 Databasejobb VEDLIKEHOLD_STUDENTSTATUS3: inkludere 
doktorgradsnivå 

FS-600 Fjerne tabellen drkand_opphold 

FS-558 Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid (og litt om dr.philos.) 

FS-471 Registrering av eksterne instituttstipendstillinger i bildet FINANS 

FS-457 Ny rapport for gjennomført registrering/framdriftsrapportering 

 
 

9. Doktorgradsgruppens videre skjebne 

 
10. Eventuelt 

 
 

 
  

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-383
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1.  Godkjenning av referat fra møte 25.09.2019 

Referatet ble godkjent. 
 

2.  Hva vil vi med Fremdriftsrapporteringsfunksjonaliteten i FS 

To forhold ble diskutert. 
1. Brukt av Fagpersonweb for at veileder skal kunne ha tilgang til framdriftsrapporteringen. 

Pr. i dag er det ingen utviklingsressurser på Fagpersonweb. Det ligger ganske mange 
saker i kø på Fagpersonweb, men det vil være aktuelt å se nærmere til funksjonalitet 
knyttet til håndtering av ph.d,. når det igjen settes av ressurser til å jobbe med 
Fagpersonweb. 

2. Bruk av spørreskjema til framdriftsrapportering og håndtering av sensitiv informasjon. 
EVU-web som nå er skrevet om, har fjernet muligheten for å benytte seg at 
spørreskjema som ligger i FS, og benytter seg heller av en langt enklere 
spørsmålfunksjon. Her er det mulighet for enten J/N spørsmål eller fritekstsvar. Pr. i dag 
er det ikke tenkt å utvide denne til å kunne begrense hva man kan legge inn i tekstfeltene, 
f.eks. kun datoer eller tall.  

 
3.  Søknadsweb for ph.d. FS-670 

Status for Søknadsweb for ph.d. er at det fortsatt ikke er satt av ressurser for å gjøre noe med 
denne. Vi håper at vi før sommeren kan si noe om det blir gjort noe med dette i 2019-2020. 
Dersom det blir satt av ressurser så vil det være naturlig å tenke seg at funksjonalitet kan være på 
plass til februar 2020, for å håndtere opptak høst 2020. 
 
 

4.  Digitalisering av ph.d.-avtalen FS-556 

I utgangspunktet ville det være ønskelig med en heldigital løsning hvor alle relevante aktører 
kunne logge seg inn og legge inn nødvendig informasjon og godkjenninger, som ente opp i en 
ferdig kontrakt. Dette er et relativt stort prosjekt og er ikke realistisk å få på plass med det første. 
Som en midlertidig løsning kunne det imidlertid være mulig å samle all nødvendig informasjon 
som skal inn i en ph.d. avtale, i FS. Her kan det genereres en PDF som legge i dokumetarkiv for 
kandidaten, og kan så vises fram i Studentweb. Det vil også være aktuelt å kunne legge denne inn 
i institusjonenes arkivløsning. 
 
Gruppen kommer tilbake med innspill på hvilken informasjon som skal inn i en slik avtale, hva 
som må kunne registreres i FS i tillegg til det som allerede finnes, og forslag til utforming. En vil 
se for seg samme modell som for vitnemål og DS, med mulighet for å legge inn 
institusjonsspesifikk, gradsspesifikk eller programspesifikk informasjon i egne tabeller. I tillegg vil 
det være ønskelig å ta i bruk Digital signering av disse avtalene. 
 

5.  Presentere hvordan vitnemålet blir for de som fullfører ph.d. i 

kunstnerisk utvikling FS-558 

Denne er ikke gjort noe med fra UNIT sin side. Forslaget til Vitnemål er nå lagt inn på 
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-558, og lagt til utvikler for nærmere vurdering av 
arbeidsmengde med dette og estimering av når det kan komme. 
 
 

6.  . Utveksle tips om web-basert opptaksskjema 

Denne saken utgår. 
 
 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-558


FS-19-015 ⚫ Side 4 
Referat fra møte i Doktorgradsgruppen 11. mars. 2019 

7.  Nasjonal portal for ph.d.-kurs. Reier Møll Schoder (AHO) legger 

frem ønske fra forumet om å bruke FS som grunnlag for en felles 

kursportal/base for FS-doktorgradsgruppen. 

Det er behov for en nasjonal portal for ph.d.-kurs. Det finnes en slik portal i Danmark, 
https://phdcourses.dk/, som er et godt eksempel på en slik løsning. I Norge er Udanning.no et 
organ som samler utdanningstilbudet i Norge i en felles portal. Pr. i dag er det ikke informasjon 
på emnenivå i denne portalen, men det er et prosjekt på gang med å få på plass etter og 
videreutdanningsemner her. Det er naturlig å ta kontakt med utdanning.no, for å høre med dem 
om muligheten for å ta inn også ph.d. kurs i deres tjeneste. Det finnes allerede integrasjoner 
mellom utdanning.no og FS, og disse skal utvides i forhold til prosjektet med etter og 
videreutdanningskurs. 
 
UNIT kommer tilbake til med informasjon før påske, om evt. kontaktpersoner i utdanning.no 
for å kunne utrede om dette er en mulig vei og gå.  
 

8.  Gjennomgang av ønskelisten 

 

Nøkke
l 

Tittel Resultat/vedtak Ansvarlig Frist 

FS-774 Studentweb - endre formulering på 
opprinnelig sluttdato for ph.d.- 
studenter 

Det var enighet om at feltet for 
planlagt slutt fjernes fra 
Studentweb, men at det alltid skal 
stå dato fra og dato til. Dato til skal 
da være lik Slutt beregnet. 

UNIT  

FS-750 Rapport FS944.003 Data for analyse 
av frafall og gjennomstrømning 

UIT sjekker om Tableu kan 
benyttes, og tar evt. kontakt med 
UIO for å få hjelp til dette. Saken 
utgår. 

  

FS-739 Rapport for å vise opplæringsdel UNIT sjekker hva som mangler i 
F2727.001 for å kunne fjerne 
FS990.001, og kommer med et 
forslag på hvordan FS727.001 kan 
justeres for å ivareta elle behov. 
Manglende informasjon kan evt. 
legges inn som Vis-valg i 
rapporten, slik at saksbehandler 
kan ta ut den informasjonen de har 
behov for. 

UNIT 01.06.2019 

FS-703 Mulighet for å registrere ikke-godkjent 
prøveforelesning 

 
Følgende endret til FS8.2.1 
(flis01): 

--------------------------------------------
----------------------------- 
– Ny tabell Inst_Vurdering 
– P Instvurdkode VC2(10) NN 
– Instvurdnavn VC2(40) NN 
– Kodeverditype 
(Kodeverdi_Type) VC2(1) NN 

--------------------------------------------
----------------------------- 

UNIT Ferdig 

https://phdcourses.dk/
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– Tabell Dr_Proveforelesning 
– Ny kolonne 
– P ProveforelesningLopenr N(1) 
NN Def 1 
– Dato_Komm_Vurdering D N 
– Kommvurdkode 
(Komm_Vurdering) VC2(10) N 
– Dato_Inst_Vurdering D N 
– Instvurdkode (Inst_Vurdering) 
VC2(10) N 

  

Dersom prøveforelsning nr 1 får 
institusjonsvurdering 
IKKEGODKJ, så vil 
prøveforelesning nr 2 av samme 
type kunne registreres. 

På vitnemål vil kun 
prøveforelsninger med 
institusjonsvurdering GODKJENT 
bli vist frem. 

Spørsmål: Bør alle eksisterende 
kreeringer bli oppdatert med 
GODKJENT for tilhørende 
prøveforelesninger? 
 

FS-680 Veileder(e) inn i FS916.001 
Kandidatrapport – avtale og 
arbeidsforhold 

Rapporten 
FS916.001 Kandidatrapport - 
avtale og arbeidsforhold er til 
FS8.2 utvidet med informasjon 
om veiledningsforhold. 
Rapporten viser inntil fem 
veiledere, med navn, rollenavn 
og ekstern epostadresse. Alle 
disse feltene kommer også med 
ved eksport til excel. 

UNIT Ferdig 

FS-679 Ny ph.d.-rapport «disputerte 
kandidater i periode» 

Det er ønskelig med en slik 
rapport som en variant av 
958.001 , i et regnearklignende 
format.Rapporten skal benyttes i 
forbindelse med kontroll av data 
til rapportering.  
Rapport som kan kjøres for alle 
kandidater som har disputert i en 
gitt periode. Det er ønskelig å 
kjøre den for både datointervall, 
slik som i eksisterende rapport 
FS958.001 Avlagte dr.grader. 
Dette vil gi mulighet for å kjøre 
den for et eller flere semestre. 
Det vil også gi muligheten til å ta 
det ut pr. år, måned.  
Rapporten må kunne kjøres pr 
studieprogram og pr stedkode 
(stedkode må snakke med 

UNIT 
Ikke 
ferdig 
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Drgrad studieprogramstudent 
institusjonsnr-faknr-instituttnr-
gruppenr). 
Rapporten skal ha mulighet til å 
inkludere både studienivå 980 
ph.d., og studienivå 990 drphilos, 
selv om studienivå 990 ikke har 
data i tidskonto og derved ikke 
får data for gjennomføringstid på 
disse. 
Rapporten må ellers inneholde 
og vise følgende: 
• Navn på kandidat (etternavn, 
fornavn) 
• Mulighet til å vise 
studentnr/fnr/fdato 
• Studieprogram 
• Stedkode og stedsnavn under 
rammen drgrad i 
studieprogramstudent 
(instnr/faknr/instituttnr/gruppenr 
studieprogramstudent) 
• Studierettperiode (startdato, 
sluttdato) 
• Veileder: hovedveileder og 
eventuelle biveiledere 
• Innleveringsdato 
• Disputasdato 
• År + semester disputert (utledet 
av disputasdato) 
• Arbeidsgiver hovedfinanskilde J 
(drkand_arbeidsforhold): 
stedkode og stedsnavn 
• Arbeidsplass hovedfinanskilde 
J: stedkode og stedsnavn 
• Finanskilde hovedfinanskilde J: 
stedkode og stedsnavn 
finanskilde 
• Finanskilde hovedfinanskilde; 
Kategorier. Følgende kategorier: 
EGEN (finansiering fra egen 
institusjon), NFR (finansiering fra 
Norges forskningsråd) og 
ANDRE 
(alle andre finansieringskilder). 
Denne variabelen hentes pr. i 
dag fra rapporten FS012.003 – 
avlagte drgrader. Den kalles der 
‘Finanskilde’.  
• Finansieringstype 
hovedfinanskilde: Kode + navn 
• Tidsbruk brutto i år (tidsbruk fra 
oppstart studieprogram til 
innlevering, nullverdier for 990-
nivå) 
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• Tidsbruk netto i år (utledet av 
tidskonto, nullverdier for 990-
nivå) 

FS-665 Databasejobb 
VEDLIKEHOLD_STUDENTSTATUS3: 
inkludere doktorgradsnivå 

Høringssvarene gav tilslutning til 
dette. Det forutsettes at det er 
dato for makstid som brukes i 
datofeltet. 
(DATO_STUDIERETT_GYLDIG_
TIL) 

UNIT  

FS-600 Fjerne tabellen drkand_opphold Høringssvarene ga en klar 
overvekt av institusjoner som 
ønsket endringen. UIB var i 
utgangspunktet skeptisk til 
endringen, da de mente at det 
var en raskere registrering, slik 
det er nå. Diskusjonen i gruppen 
endte med et ønske om å 
erstatte underbildet mobilitet og 
heller legge inn øvre del av bildet 
utvekslingsperson samlebildet i 
dette bildet, med en knapp til 
bildet utvekslingsperson 
samlebildet, dersom det er behov 
for registreringer i underbildene. 
 

UNIT  

FS-558 Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid (og 
litt om dr.philos.) 

En arbeidsgruppe har sendt inn 
forslag til mal for vitnemål. Saken 
er lagt inn 
på  https://jira.usit.uio.no/browse/
FS-558, og lagt til utvikler for 
nærmere vurdering av 
arbeidsmengde med dette og 
estimering av når det kan komme 

  

FS-471 Registrering av eksterne 
instituttstipendstillinger i bildet FINANS 

Finanskildekode NFR-INSSEK er 
innført, med navn "Stipend fra 
Norges Forskningsråd - 
Instituttsektor". 
I Student samlebilde vil fra FS8.2 
både verdi NFRSTIP og NFR-
INSSEK være lovlig sammen 
med institusjon 5901. 
 

UNIT Ferdig 

FS-457 Ny rapport for gjennomført 
registrering/framdriftsrapportering.  

 

Ny rapport for gjennomført 
registreringssekvens i 
Studentweb. 
FS918.001 Kandidatrapport - 
framdriftsrapportering er laget til 
FS8.2. 

  

Kan kjøres for et program eller et 
sted, og for aktive studenter i en 
periode.  

Viser følgende informasjon: 

UNIT Ferdig 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-600
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-558
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-558
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-558
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-471
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-457
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fnr, studentnr, navn, J/N for 
framdriftsrapportering (evt p for 
påbegynt), J/N og dato for 
planbekreftelse, J/N for hhv 
betalt semesteravgift og 
registrering, permisjon. 
 

 
 

9.  Doktorgradsgruppens videre skjebne 

Unit har på nåværende tidspunkt ikke ressurser til å jobbe med utviklingsprosjekter for ph.d.-utdanningen 
spesielt. Av den grunn foreslår de at det ikke settes opp faste møter fremover. Endringsønsker i FS sendes 
inn til Unit på vanlig måte. Ved behov innkalles medlemmene i gruppa til Skype-møter.  
 
Når Unit ikke lenger har en ekspertgruppe doktorgrad som skal jobbe med utviklingsprosjekter, men kun 
uttale seg om mindre endringsønsker i FS må ph.d.-utdanningen ivaretas av de andre ekspertgruppene til 
Unit, spesielt ved utvikling av de ulike tjenestene (Studentweb, Søknadsweb, Fagpersonweb etc.). At ph.d.-
utdanningen blir ivaretatt ved utvikling av tjenestene vil være et felles ansvar for institusjonene og Unit. 
 

10.  Eventuelt 

Ingen saker 

 
 
 
 

Neste møte blir Skypemøte, når det er behov  
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1. Summary 

In order to be able to automate processes one needs digital data. The absence of digital data prevents 
digitalisation of processes, and until recently most input documentation has been paper based. With 
the launch of the Diploma Portal, citizens themselves can retrieve their own data and share them with 
desired recipients. This opens for new possibilities. 

2. EXTENDED ABSTRACT 

2.1. A statement of the problem 

The digitalisation of the public sector in Norway has been going on for many years. The citizens can 
now apply for various public services online and all authorities are by law obligated to send the 
response to their digital mailbox. The necessary documentation - in order to be able to process the 
application – has in most cases only been available on paper. A major part of the processes in the 
public sector in Norway is therefore still handled manually. 

In 2017 the Diploma Portal was launched. The portal allows students and former students, who have 
studied in Norway, to retrieve their educational results and share them with a desired recipient. The 
results are collected as data directly from the HEI’s databases. Almost all HEI’s in Norway are 
connected to the Diploma Portal, and all the educational results registered can be retrieved. Some 
smaller University Colleges have results digitally stored from 2000 and onwards, but some universities 
– like the University of Oslo – has a complete register from 1958. 

The essence of the Diploma Portal is that only the person who has achieved the educational results 
can see his/her results. Recipients can only see a person’s results if access has been given to them.  

The primary way to share results with the Diploma Portal is to transfer them to a recruitment system 
or other systems connected to the Diploma Portal. As an alternative to transferring results, access to 
view the results can be given as a link to the portal. 

The Diploma Portal is the Norwegian node of the EMREX, which is a network of “Diploma registries” 
providing result data in a standardized matter. Eight counties are per 2018 part of this network. 

There are concrete plans to add results from vocational training and upper secondary schools to the 
portal. In the future, the portal may also include data regarding driving licenses, certifications, 
authorizations, results of a recognition process etc. Planning for enhancing the Diploma Portal to a 
“My competence” portal is in progress right now. 

2.2. Example of processes transformed when getting educational results as data 

Preventing fraud, and a simplification of the data exchange, has been the initial important 
achievements of the Diploma Portal. In the long term however the goal of the portal, and the EMREX 



  

network, has been to help the consumers of these data to automate their processes and give better 
services to the owner of the data. 

When a student or former student uses the Diploma Portal to share their results, the receivers get 
them as structured data. This opens for new possibilities for the receivers. Receiving standard 
structured data enables automation of processes. 

Example of processes in a phase of connecting to the portal: 

 Applying for citizenship: The Norwegian Directorate of Immigration (UDI) estimates that they 

can automate up to 70% of the application handling if they receive educational results as data. 

 Applying for authorization: The Directorate of Integration and Diversity (IMDi) has recently 

developed a solution where people can apply for authorisation as chartered interpreters. 

Based on the data from the Diploma Registry, a major share of the applicants will be handled 

automatically and will be given an immediate answer on the outcome of the application. 

 Recognition of foreign education: NOKUT (the Norwegian Agency for Quality Assurance in 

Education) is implementing an EMREX client to receive data from the EMREX network in order 

to automate some of the application process. 

 Digital CV with digitally signed data: NAV, the Norwegian Labour and Welfare Administration, 

administers a third of the national budget through schemes such as unemployment benefit, 

work assessment allowance, sickness benefits, pensions, child benefits and cash-for-care 

benefits (NAV, 2017). NAV has recently launched a new CV solution. They are working to 

establish a connection to the Diploma Portal so that they can receive educational data. In the 

future this can be used to match work seekers with jobs. 

3. MAJOR CONCLUTIONS 

When the public sector opens their data and allows the citizens to share them with a third party, new 
possibilities arise. This enables automation of processes, with better quality and better services for 
the citizens. From a privacy perspective, this gives the citizen the opportunity to control their own 
data and transparency in the use of these data. To accomplish this, cooperation both national and 
international to work on standardization on data and formats, is essential. 

4. REFERENCES 

ICT Services for Education and Research (2016). The Diploma Registry, Technical solution. 
Retrieved from https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/teknisk/vitnemalsportalen/tec
hnical_v3.pdf  
Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) (2017). What is NAV? Retrieved 
from https://www.nav.no/en/Home/About+NAV/What+is+NAV 
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 Utvidet funksjonalitet for vedlikehold av vitnemålstekster 
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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.  
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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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Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 



FS-19-004-5 
 

Tidsestimat: 1 time 
 

MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT   1 OF 1  
 

RT 333753 

 Innføre ny FS-rolle for vitnemålsproduksjon 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være FS-
kontaktperson 

 

Dato  

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Kvalifikasjonsmodulen og brukeradministrasjon 

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

 

Begrunnelse Legge til rette for at flere saksbehandlere skal kunne jobbe 
med vitnemålsproduksjon uten å kunne endre 
bakgrunnsdata for kvalifikasjon. 

 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

For å kjøre gradfangst og produsere vitnemål i FS kreves i 
dag rollen FS_GRAD1. Denne gir også mulighet til 
redigering i bildet «Kvalifikasjon», noe som ikke 
nødvendigvis er ønskelig for de som får tildelt rolle ifm. 
vitnemålsproduksjon. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken  

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Innføre ny rolle for vitnemålsproduksjon som ikke kan 
redigere bakgrunnsdata for kvalifikasjon. Denne skal kunne 
redigere bildet «Oppnådd kvalifikasjon», kjøre alle rutiner i 
kvalifikasjonsmodulen (kanskje med unntak av FS651.001 
hvis denne egentlig skal fases ut?) og kjøre alle rapporter 
(inkludert FS670.010 som ikke finnes i menyen), bortsett 
fra FS698.001 og FS698.002. 

Vurdering av konsekvenser Vil gjøre det tryggere å fordele vitnemålsproduksjon på 
flere saksbehandlere, uten at de kan endre parametere for 
kvalifikasjon. 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Ikke relevant. 
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Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 

 



<sideskift> 



FS-19-004-6  
 

Tidsestimat: 2 timer 
 

MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT   1 OF 2  
 

RT 333764 

 Utvidet funksjonalitet for vedlikehold av vitnemålstekster 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være FS-
kontaktperson 

 

Dato  

Bilde/Rutine/Rapport/Annet 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 et 
varsel dersom tekster som allerede er benyttet forsøkes 
redigert. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Det bør komme et varsel når en bruker forsøker å redigere 
vitnemålstekster og det allerede er utskrevet vitnemål som 
benytter seg av denne teksten. Kan fungere slik at når man 
redigerer rader knyttet til et kull, så sjekkes det i oppnådd 
kvalifikasjon protokoll om det finnes forekomster med dette 
kullet og aktuelt studieprogram/kvalifikasjon som har dato 
for utskrevet vitnemål (før dagens dato). Hvis ja, gis det et 
varsel, men det hindrer ikke lagring hvis teksten ikke er 
sperret (jf. annet endringsønske). 

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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FS-19-004-6  
 

Tidsestimat: 2 timer 
 

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

 
Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 



FS-19-004-7  
 

Tidsestimat: 2 timer 
 

MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT   1 OF 2  
 

RT 331490 

 Utvidet funksjonalitet for vedlikehold av vitnemålstekster 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være FS-
kontaktperson 

 

Dato  

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Aktuelle underbilder i Kvalifikasjon og Studieprogram 
samlebilde. 

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

 

Begrunnelse Gjøre det lettere og vedlikeholde 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 visning av 
dato/saksbehandler for opprettelse/sist endret, samt 
tydeliggjøring av historikk for vitnemålstekster. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Det innføres felt for opprettet/endret dato/saksbehandler for 
rader i underbildene med bakgrunnsdata for vitnemål som 
mangler dette per i dag. Dette gjelder: 
1. Tekst - DS / Vtm (Studieprogram) 
2. Fag - DS (Studieprogram) 
3. Språk - DS (Studieprogram) 
4. Navnehistorikk (studieprogram) 
5. Navnehistorikk (kvalifikasjon) 
 
I underbildet nummerert 1 over, samt underbildene 
«Tekster - DS / Vitnemål» og «Vitnemål» i bildet for 
Kvalifikasjon kunne også historikken ha vært tydeligere ved 
at man lettere ser når flere rader er lagt inn, og hvilke 
perioder radene gjelder for. Man kunne hatt et ikke-
redigerbart til-felt som utledes fra felt for fra-kull i radene 
som er opprettet. Det kan brukes et brukergrensesnitt med 
flere synlige rader der markert rad (håndsymbol) vises med 
tekster under, slik det er gjort f.eks. i bildet 
«Forkunnskapskrav». 

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 

 

 

 



FS-19-004-7  
 

Tidsestimat: 2 timer 
 

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

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 
 
2019-02-03 19:37:42 geirmv (Geir Magne Vangen) - Correspondence added [Reply] [Comment] [Forward] 

text/plain 1KiB 

 
Ønske fire med logging og visning av dato og saksbehandler for oppretting og siste endring av de fem aktuelle 
tabellene er implementert til FS8.2: 
 
1. Tekst - DS / Vtm (Studieprogram) 
2. Fag - DS (Studieprogram) 
3. Språk - DS (Studieprogram) 
4. Navnehistorikk (studieprogram) 
5. Navnehistorikk (kvalifikasjon) 
 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=15673
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=331490&QuoteTransaction=6195026&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=331490&QuoteTransaction=6195026&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=331490&QuoteTransaction=6195026


FS-19-004-10 
 
Estimert tidsbruk: 

 

 

RT 334621 

2019-02-21 08:51:06 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 4363684) er levert 

Date: Thu, 21 Feb 2019 08:51:04 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Universitetet i Stavanger 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

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

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 21.02.2019 

Overskrift/sakstittel 
 Kopiering av infotekster på sted 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 FS200.010 Kopiering av infotekster 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 
Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 #334574 

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

 Rutinen har ikke mulighet til å kopiere infotekster fra tabell sted 

Beskrivelse av problemstilling 
 Ved UiS så ønsker vi å hente ut informasjon om Sted til vårt nettsted fra FS, for å 

beskrive steder studentene kan reise på utveksling til. I FS så har bildet Sted mulighet 
for å registrere Infotekster, men rutine FS200.010 har ikke Sted som et alternativ for å 
kopiere til annet semester. 

Løsningsforslag 
 Det kommer et valg i FS200.010 slik at Sted også er en tabell hvor en kan kopiere 

infotekster fra en termin til en annen. 

Vurdering av konsekvenser 
Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Det vil være en forholdsvis stor jobb å foreta kopieringen manuelt da det er et par 
hundre steder som skal beskrives med flere infotekster pr. sted. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
 Ikke besvart 

 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1165736
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=334621&QuoteTransaction=6238900&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=334621&QuoteTransaction=6238900&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=334621&QuoteTransaction=6238900


<sideskift> 



Fra: Gro Christensen
Til: fs-planlegging@fsat.no
Kopi: Marte Holhjem
Emne: [fs-planlegging] Automatisering av 4 NSD - plgruppa.docx
Dato: 6. februar 2019 14:53:56
Vedlegg: Automatisering av 4 NSD - plgruppa.docx

Hei
Vedlagt finner dere forslag til hvordan vi kan automatisere de 4 NSD rapportene, som i dag rapporteres manuelt
med et Excel skjema (sak fra forrige planleggingsgruppemøte).

Det er OsloMet og UiT som har sett på dette, og løsningene passer for oss. Før dette sendes på høring til resten
av institusjonene er det nyttig om dere sjekker om dette også fungerer hos dere, eller om vi bør se på andre
løsninger.

Gro

mailto:gchr@oslomet.no
mailto:fs-planlegging@fsat.no
mailto:marte.holhjem@unit.no

Automatisering av 4 NSD-rapporter



Jeg og Espen har sett på mulighetene for å automatisere 4 NSD-rapporter og her er hva vi har kommet frem til. Vi har tatt utgangspunkt i registreringsrutiner på OsloMet og UiT, så dette vil ikke nødvendigvis passe for alle. Jeg har også hatt dette som sak på forrige STAR-møte og tatt med innspill derfra.



Det er 4 områder vi rapporterer til DBH, hvor vi ikke har egne rapporter i FS for å hente ut datagrunnlag:

- Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage 

- Videreutdanning for lærere i grunnskolen

- Uteksaminerte grunnskolelærere – fagvalg GLU (4-årig GLU-utdanninger)

- Uteksaminerte grunnskolelærere – fagvalg GLU (5-årig masterprogram innen GLU-utdanning)



Alle 4 rapportene skal fordeles på en gitt fagtype, definert av DBH. Det er behov for å få inn Felleskoder i FS på disse fagtypene, slik at emner studenten tar kan kobles til riktig fagtype. Vi ser for oss at feltet for fagtype legges i Emne samlebilde. I tillegg er det behov for å definere type videreutdanning på de to første rapportene på studieprogramnivå. Dette kan enten gjøres ved et eget felt i Studieprogram samlebilde eller det kan defineres via NUS-kode. I dag finnes det NUS-kode for VU for lærere, men ikke for barnehagelærere.



Når det gjelder de 2 første rapportene (VU for førskole/barnehage/lærer) er det mye usikkerhet i sektoren på hva som faktisk inngår her. Ved OsloMet og UiT har vi definert dette inn i egne studieprogram, og det er disse vi rapporterer på. Ved andre uh-institusjoner kan dette være bakt inn i andre programmer. Vi bør ha en dialog med DBH på definisjonen og målsetningen med denne rapporteringen. I STAR møte mente flere at dette kun burde gjelder KFK-videreutdanningene, som går via udir. 



Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage og Videreutdanning for lærere i grunnskolen (2 rapporter)



Hva skal rapporteres:

1. Studenter som har gjennomført en VU for førskolelærere/barnehagelærere/lærere. 

0. Skal fordeles på studieprogrammets vekting; 15, 30 og 60 sp. 

0. Skal fordeles på en gitt fagtype

1. Der en student har tatt to 30-spenheter i en fagtype, skal dette rapporteres som en 60-spenhet i denne fagtypen

1. En student kan rapporteres på flere fagtyper

Krav til rapportering:

1. Studentene skal ha en grunnutdanning som førskole/barnehagelærere/lærer i bunn



Rapportering i dag:

1. Manuell rapportering i Excel, hvor hver kandidat som har fullført en VU innen de gitte kriteriene, telles opp og fordeles på aktuell fagtype.



Forslag til automatisering av rapporten:

1. Merking av studieprogram med VU barnehagelærer/lærer:

1. Aktuelle studieprogram i FS merkes som VU førskole-/barnehagelærer/lærer 

0. Fordrer at kun de med bakgrunn som førskole-/barnehagelærer/lærer registreres på de de aktuelle studieprogrammene

0. Opprettes et eget felt for dette i Studieprogram samlebilde eller benytte NUSkode. I dag finnes det egne NUSkoder for VU lærere, men ikke VU barnehagelærere

1. Det er problematisk å legge denne registreringen på emnenivå, da emnet kan benyttes av andre program som ikke inngår i denne rapporteringen (for eksempel BA i barnehagelærerutd og GLU)

1. Merking av riktig fagtype:

1. Må registreres på emnenivå, og det må legges til rette for Felleskoder. 

0. Registreres i en egen arkfane i Emne samlebilde evt i selve hovedbilde

1. Dette må ligge på emnenivå og ikke programnivå, fordi: 

0. ett program kan ha flere emner som ikke nødvendigvis tilhører samme fagtype

0. en student kan ta ett emne på et program med flere emner, og slutte før alle emnene er gjennomført

1. Emner som er gjennomført med et Gyldig resultat kommer med i rapporteringen:

3. Krav: emne er koblet til et studieprogram merket VU for barnehagelærer/lærer

1. Fordelingen av 15-, 30- og 60-spenheter gjøres i DBH



Uteksaminerte grunnskolelærere – fagvalg GLU (4-årig GLU-utdanninger)

Siste opptak 2016-HØST, ferdig 2020-VÅR, erstattet av 5-årig GLU

Hva skal rapporteres:

1. De valgfrie fagene som kandidatene har gjennomført (Rammeplanens obligatoriske fag skal ikke registreres) på GLU

0. Skal fordeles på en gitt fagtype og emnets vekting; 30 og 60 sp

0. Der en student har tatt to 30-spenheter i en fagtype, skal dette rapporteres som en 60-spenhet i denne fagtypen

0. En student kan rapporteres på flere fagtyper

0. GLU1-7: Kun valg av fag utover de obligatoriske som skal rapporteres (for eksempel 30 sp i norsk er obligatorisk, all norsk utover dette skal rapporteres)

0. GLU5-10: Ingen rammeplanfestede fag utenom PED og PEL



Krav til rapportering:

1. Fullført 4-årig GLU



Rapportering i dag:

1. Manuell rapportering i Excel, hvor hver kandidat som har fullført GLU, telles opp og fordeles på aktuell fagtype og antall sp.



Forslag til automatisering av rapporten:

1. Merking av riktig fagtype på valgemner 

1. Må registreres på emnenivå, og det må legges til rette for Felleskoder. 

0. Registreres i en egen arkfane i Emne samlebilde evt i selve hovedbilde

6. Utfordring: Emnet kan benyttes både som obligatorisk og valgemne (hos OsloMet er dette adskilte emner)

1. Kvalifiserte kandidater på GLU blir rapportert ut ifra hvilke emner kvalifikasjonen inneholder, og med deres registrering av fagtype.

1. Fordelingen av 30- og 60-spenheter gjøres i DBH 



Uteksaminerte grunnskolelærere – fagvalg GLU (5-årig masterprogram innen GLU-utdanning)

Bør prioriteres fremfor den andre GLU rapporten.

Hva skal rapporteres:

1. Det faget som er dominerende i kandidatenes masteroppgave

2. Skal fordeles på en gitt fagtype

1. Kandidatenes fagvalg utenom masterfaget (inkl innpassede emner i graden)

3. Skal fordeles på emnets vekting; 30 og 60 sp. 

3. Skal fordeles på en gitt fagtype

1. Der en student har tatt to 30-spenheter i en fagtype, skal dette rapporteres som en 60-spenhet i denne fagtypen

1. En student kan rapporteres på flere fagtyper



Krav til rapportering:

1. Fullført 5-årig MAGLU



Rapportering i dag (har ingen rapporterte her ennå):

1. Manuell rapportering i Excel, hvor hver kandidat som har fullført MAGLU, telles opp og fordeles på aktuell fagtype og antall sp.



Forslag til automatisering av rapporten:

1. Merking av fagområde på masteroppgaven:

10.  Registreres i vurderingsprotokoll, for eksempel i nedtrekksmeny

10. Type fag må finnes som Felleskoder

1. Merking av riktig fagtype på fagvalg utenom masteroppgaven:

4. Må registreres på emnenivå, og det må legges til rette for Felleskoder. 

0. Registreres i en egen arkfane i Emne samlebilde evt i selve hovedbilde eller

1. Kvalifiserte kandidater på MAGLU blir rapportert ut ifra hvilke emner kvalifikasjonen inneholder, og med deres registreringer av fagtype + fagområde registrert på masteroppgaven

1. Fordelingen av 30- og 60-spenheter gjøres i DBH





<sideskift> 



Automatisering av 4 NSD-rapporter 
 
Jeg og Espen har sett på mulighetene for å automatisere 4 NSD-rapporter og her er hva vi har 
kommet frem til. Vi har tatt utgangspunkt i registreringsrutiner på OsloMet og UiT, så dette vil ikke 
nødvendigvis passe for alle. Jeg har også hatt dette som sak på forrige STAR-møte og tatt med innspill 
derfra. 
 
Det er 4 områder vi rapporterer til DBH, hvor vi ikke har egne rapporter i FS for å hente ut 
datagrunnlag: 
- Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage  
- Videreutdanning for lærere i grunnskolen 
- Uteksaminerte grunnskolelærere – fagvalg GLU (4-årig GLU-utdanninger) 
- Uteksaminerte grunnskolelærere – fagvalg GLU (5-årig masterprogram innen GLU-utdanning) 
 
Alle 4 rapportene skal fordeles på en gitt fagtype, definert av DBH. Det er behov for å få inn 
Felleskoder i FS på disse fagtypene, slik at emner studenten tar kan kobles til riktig fagtype. Vi ser for 
oss at feltet for fagtype legges i Emne samlebilde. I tillegg er det behov for å definere type 
videreutdanning på de to første rapportene på studieprogramnivå. Dette kan enten gjøres ved et 
eget felt i Studieprogram samlebilde eller det kan defineres via NUS-kode. I dag finnes det NUS-kode 
for VU for lærere, men ikke for barnehagelærere. 
 
Når det gjelder de 2 første rapportene (VU for førskole/barnehage/lærer) er det mye usikkerhet i 
sektoren på hva som faktisk inngår her. Ved OsloMet og UiT har vi definert dette inn i egne 
studieprogram, og det er disse vi rapporterer på. Ved andre uh-institusjoner kan dette være bakt inn 
i andre programmer. Vi bør ha en dialog med DBH på definisjonen og målsetningen med denne 
rapporteringen. I STAR møte mente flere at dette kun burde gjelder KFK-videreutdanningene, som 
går via udir.  
 

Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage og Videreutdanning for lærere i 

grunnskolen (2 rapporter) 
 
Hva skal rapporteres: 
- Studenter som har gjennomført en VU for førskolelærere/barnehagelærere/lærere.  

o Skal fordeles på studieprogrammets vekting; 15, 30 og 60 sp.  
o Skal fordeles på en gitt fagtype 

 Der en student har tatt to 30-spenheter i en fagtype, skal dette rapporteres som 
en 60-spenhet i denne fagtypen 

 En student kan rapporteres på flere fagtyper 
Krav til rapportering: 
- Studentene skal ha en grunnutdanning som førskole/barnehagelærere/lærer i bunn 
 
Rapportering i dag: 
- Manuell rapportering i Excel, hvor hver kandidat som har fullført en VU innen de gitte kriteriene, 

telles opp og fordeles på aktuell fagtype. 
 
Forslag til automatisering av rapporten: 
- Merking av studieprogram med VU barnehagelærer/lærer: 

o Aktuelle studieprogram i FS merkes som VU førskole-/barnehagelærer/lærer  
 Fordrer at kun de med bakgrunn som førskole-/barnehagelærer/lærer 

registreres på de de aktuelle studieprogrammene 



 Opprettes et eget felt for dette i Studieprogram samlebilde eller benytte 
NUSkode. I dag finnes det egne NUSkoder for VU lærere, men ikke VU 
barnehagelærere 

o Det er problematisk å legge denne registreringen på emnenivå, da emnet kan benyttes 
av andre program som ikke inngår i denne rapporteringen (for eksempel BA i 
barnehagelærerutd og GLU) 

- Merking av riktig fagtype: 
o Må registreres på emnenivå, og det må legges til rette for Felleskoder.  

 Registreres i en egen arkfane i Emne samlebilde evt i selve hovedbilde 
o Dette må ligge på emnenivå og ikke programnivå, fordi:  

 ett program kan ha flere emner som ikke nødvendigvis tilhører samme 
fagtype 

 en student kan ta ett emne på et program med flere emner, og slutte før alle 
emnene er gjennomført 

- Emner som er gjennomført med et Gyldig resultat kommer med i rapporteringen: 
o Krav: emne er koblet til et studieprogram merket VU for barnehagelærer/lærer 

- Fordelingen av 15-, 30- og 60-spenheter gjøres i DBH 
 

Uteksaminerte grunnskolelærere – fagvalg GLU (4-årig GLU-utdanninger) 
Siste opptak 2016-HØST, ferdig 2020-VÅR, erstattet av 5-årig GLU 

Hva skal rapporteres: 
- De valgfrie fagene som kandidatene har gjennomført (Rammeplanens obligatoriske fag skal 

ikke registreres) på GLU 
o Skal fordeles på en gitt fagtype og emnets vekting; 30 og 60 sp 

 Der en student har tatt to 30-spenheter i en fagtype, skal dette rapporteres 
som en 60-spenhet i denne fagtypen 

 En student kan rapporteres på flere fagtyper 
o GLU1-7: Kun valg av fag utover de obligatoriske som skal rapporteres (for eksempel 

30 sp i norsk er obligatorisk, all norsk utover dette skal rapporteres) 
o GLU5-10: Ingen rammeplanfestede fag utenom PED og PEL 

 
Krav til rapportering: 

- Fullført 4-årig GLU 
 
Rapportering i dag: 

- Manuell rapportering i Excel, hvor hver kandidat som har fullført GLU, telles opp og fordeles 
på aktuell fagtype og antall sp. 

 
Forslag til automatisering av rapporten: 

- Merking av riktig fagtype på valgemner  
o Må registreres på emnenivå, og det må legges til rette for Felleskoder.  

 Registreres i en egen arkfane i Emne samlebilde evt i selve hovedbilde 
o Utfordring: Emnet kan benyttes både som obligatorisk og valgemne (hos OsloMet er 

dette adskilte emner) 
- Kvalifiserte kandidater på GLU blir rapportert ut ifra hvilke emner kvalifikasjonen inneholder, 

og med deres registrering av fagtype. 

- Fordelingen av 30- og 60-spenheter gjøres i DBH  
 



Uteksaminerte grunnskolelærere – fagvalg GLU (5-årig masterprogram innen GLU-utdanning) 
Bør prioriteres fremfor den andre GLU rapporten. 

Hva skal rapporteres: 
- Det faget som er dominerende i kandidatenes masteroppgave 

o Skal fordeles på en gitt fagtype 
- Kandidatenes fagvalg utenom masterfaget (inkl innpassede emner i graden) 

o Skal fordeles på emnets vekting; 30 og 60 sp.  
o Skal fordeles på en gitt fagtype 

 Der en student har tatt to 30-spenheter i en fagtype, skal dette rapporteres 
som en 60-spenhet i denne fagtypen 

 En student kan rapporteres på flere fagtyper 
 
Krav til rapportering: 

- Fullført 5-årig MAGLU 
 
Rapportering i dag (har ingen rapporterte her ennå): 

- Manuell rapportering i Excel, hvor hver kandidat som har fullført MAGLU, telles opp og 
fordeles på aktuell fagtype og antall sp. 

 
Forslag til automatisering av rapporten: 

- Merking av fagområde på masteroppgaven: 
o  Registreres i vurderingsprotokoll, for eksempel i nedtrekksmeny 
o Type fag må finnes som Felleskoder 

- Merking av riktig fagtype på fagvalg utenom masteroppgaven: 
o Må registreres på emnenivå, og det må legges til rette for Felleskoder.  

 Registreres i en egen arkfane i Emne samlebilde evt i selve hovedbilde eller 
- Kvalifiserte kandidater på MAGLU blir rapportert ut ifra hvilke emner kvalifikasjonen 

inneholder, og med deres registreringer av fagtype + fagområde registrert på 
masteroppgaven 

- Fordelingen av 30- og 60-spenheter gjøres i DBH 
 



<sideskift> 



Fra: Sara Nustad Mauland <sara.mauland@uis.no>  
Sendt: tirsdag 12. februar 2019 11.06 
Til: Tor Erga <tor.erga@uis.no> 
Emne: SV: Automatisering av 4 NSD - plgruppa.docx 
 
  
 
Hei 
 
Det kan fungere hos oss, og det hadde vært fantastisk å slippe manuell telling på disse rapportene.  
 
Noen kommentarer/forbehold: 
 
Videreutdanning for lærere/barnehagelærere: Enig i at de to gruppene må kunne skilles på NUS-
kode. Vi har stort sett definert dette inn i egne studieprogram, så for oss vil metoden som skisseres 
funke ganske bra. Ett forbehold: Videreutdanning i småbarnsped og barnehageped er definert som to 
ulike studieprogram på 30 studiepoeng hver, men de som tar begge to rapporteres som fullført på 60 
studiepoeng. Det bør derfor være sånn at de som har tatt 60 studiepoeng på to forskjellige program, 
men hvor emnene på de to programmene er knyttet til samme fagkode summeres opp til fullført 60 
studiepoeng hos DBH.   
 
Jeg leser forslaget slik at rapportering er knyttet til antall gjennomførte studiepoeng innenfor et 
program/fagtype og ikke at det ligger en forekomst i tabellen oppnådd kvalifikasjon, og dette er en 
forutsetning for at denne rapporteringen skal fungere i henhold til bestillingen fra KD. 
 
Når det gjelder fagvalg for uteksaminerte grunnskolelærere, så er utfordringen på 4-årig GLU at 
emner kan være obligatoriske selv om de er fagvalg. På GLU5-10 ved UiS er det for eksempel 
obligatorisk å ta enten 60 studiepoeng norsk eller 60 studiepoeng matematikk, men dette skal telles 
som fagvalg ved rapporteringen til DBH siden det ifølge rammeplanen kun er pedagogikken som er 
obligatorisk. På GLU1-7 må uttrekket kunne skille mellom obligatorisk norsk og matte og valgfri norsk 
og matte. Det vil heller ikke være nok å sjekke om emnene har valgstatus O eller V i 
utdanningsplanen, siden vi bygger opp emnekombinasjonene våre slik at emnene innenfor et veivalg 
er obligatoriske når studenten først har fått innvilget et veivalg.    
 
Femårig GLU kjenner jeg ikke så godt siden vi fortsatt ikke har rapportert noen ferdige kandidater 
her, men jeg tror den løsningen som skisseres vil fungere. Det høres ut som om det kreves noe 
manuell registrering på masteroppgaver, men det vil uansett være mindre krevende enn den 
manuelle tellingen vi holder på med i dag.  
 
  
Hilsen Sara  
 
 

mailto:sara.mauland@uis.no
mailto:tor.erga@uis.no


<sideskift> 



Automatisering av 4 NSD-rapporter 
 
Jeg og Espen har sett på mulighetene for å automatisere 4 NSD-rapporter og her er hva vi har 
kommet frem til. Vi har tatt utgangspunkt i registreringsrutiner på OsloMet og UiT, så dette vil ikke 
nødvendigvis passe for alle. Jeg har også hatt dette som sak på forrige STAR-møte og tatt med innspill 
derfra. 
 
Det er 4 områder vi rapporterer til DBH, hvor vi ikke har egne rapporter i FS for å hente ut 
datagrunnlag: 
- Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage  
- Videreutdanning for lærere i grunnskolen 
- Uteksaminerte grunnskolelærere – fagvalg GLU (4-årig GLU-utdanninger) 
- Uteksaminerte grunnskolelærere – fagvalg GLU (5-årig masterprogram innen GLU-utdanning) 
 
Alle 4 rapportene skal fordeles på en gitt fagtype, definert av DBH. Det er behov for å få inn 
Felleskoder i FS på disse fagtypene, slik at emner studenten tar kan kobles til riktig fagtype. Vi ser for 
oss at feltet for fagtype legges i Emne samlebilde. I tillegg er det behov for å definere type 
videreutdanning på de to første rapportene på studieprogramnivå. Dette kan enten gjøres ved et 
eget felt i Studieprogram samlebilde eller det kan defineres via NUS-kode. I dag finnes det NUS-kode 
for VU for lærere, men ikke for barnehagelærere. 
 
Når det gjelder de 2 første rapportene (VU for førskole/barnehage/lærer) er det mye usikkerhet i 
sektoren på hva som faktisk inngår her. Ved OsloMet og UiT har vi definert dette inn i egne 
studieprogram, og det er disse vi rapporterer på. Ved andre uh-institusjoner kan dette være bakt inn 
i andre programmer. Vi bør ha en dialog med DBH på definisjonen og målsetningen med denne 
rapporteringen. I STAR møte mente flere at dette kun burde gjelder KFK-videreutdanningene, som 
går via udir.  
 

Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere i barnehage og Videreutdanning for lærere i 

grunnskolen (2 rapporter) 
 
Hva skal rapporteres: 
- Studenter som har gjennomført en VU for førskolelærere/barnehagelærere/lærere.  

o Skal fordeles på studieprogrammets vekting; 15, 30 og 60 sp.  
o Skal fordeles på en gitt fagtype 

 Der en student har tatt to 30-spenheter i en fagtype, skal dette rapporteres som 
en 60-spenhet i denne fagtypen 

 En student kan rapporteres på flere fagtyper 
Krav til rapportering: 
- Studentene skal ha en grunnutdanning som førskole/barnehagelærere/lærer i bunn 
 
Rapportering i dag: 
- Manuell rapportering i Excel, hvor hver kandidat som har fullført en VU innen de gitte kriteriene, 

telles opp og fordeles på aktuell fagtype. 
 
Forslag til automatisering av rapporten: 
- Merking av studieprogram med VU barnehagelærer/lærer: 

o Aktuelle studieprogram i FS merkes som VU førskole-/barnehagelærer/lærer  
 Fordrer at kun de med bakgrunn som førskole-/barnehagelærer/lærer 

registreres på de de aktuelle studieprogrammene 

Commented [GMV1]: Finner 63 NUSkoder som har noe 
med videreutdanning for lærere å gjøre på nivå bachelor og 
master. Kanskje ikke helt praktisk å bruke? 



 Opprettes et eget felt for dette i Studieprogram samlebilde eller benytte 
NUSkode. I dag finnes det egne NUSkoder for VU lærere, men ikke VU 
barnehagelærere 

o Det er problematisk å legge denne registreringen på emnenivå, da emnet kan benyttes 
av andre program som ikke inngår i denne rapporteringen (for eksempel BA i 
barnehagelærerutd og GLU) 

- Merking av riktig fagtype: 
o Må registreres på emnenivå, og det må legges til rette for Felleskoder.  

 Registreres i en egen arkfane i Emne samlebilde evt i selve hovedbilde 
o Dette må ligge på emnenivå og ikke programnivå, fordi:  

 ett program kan ha flere emner som ikke nødvendigvis tilhører samme 
fagtype 

 en student kan ta ett emne på et program med flere emner, og slutte før alle 
emnene er gjennomført 

- Emner som er gjennomført med et Gyldig resultat kommer med i rapporteringen: 
o Krav: emne er koblet til et studieprogram merket VU for barnehagelærer/lærer 

- Fordelingen av 15-, 30- og 60-spenheter gjøres i DBH 
 

Uteksaminerte grunnskolelærere – fagvalg GLU (4-årig GLU-utdanninger) 
Siste opptak 2016-HØST, ferdig 2020-VÅR, erstattet av 5-årig GLU 

Hva skal rapporteres: 
- De valgfrie fagene som kandidatene har gjennomført (Rammeplanens obligatoriske fag skal 

ikke registreres) på GLU 
o Skal fordeles på en gitt fagtype og emnets vekting; 30 og 60 sp 

 Der en student har tatt to 30-spenheter i en fagtype, skal dette rapporteres 
som en 60-spenhet i denne fagtypen 

 En student kan rapporteres på flere fagtyper 
o GLU1-7: Kun valg av fag utover de obligatoriske som skal rapporteres (for eksempel 

30 sp i norsk er obligatorisk, all norsk utover dette skal rapporteres) 
o GLU5-10: Ingen rammeplanfestede fag utenom PED og PEL 

 
Krav til rapportering: 

- Fullført 4-årig GLU 
 
Rapportering i dag: 

- Manuell rapportering i Excel, hvor hver kandidat som har fullført GLU, telles opp og fordeles 
på aktuell fagtype og antall sp. 

 
Forslag til automatisering av rapporten: 

- Merking av riktig fagtype på valgemner  
o Må registreres på emnenivå, og det må legges til rette for Felleskoder.  

 Registreres i en egen arkfane i Emne samlebilde evt i selve hovedbilde 
o Utfordring: Emnet kan benyttes både som obligatorisk og valgemne (hos OsloMet er 

dette adskilte emner) 
- Kvalifiserte kandidater på GLU blir rapportert ut ifra hvilke emner kvalifikasjonen inneholder, 

og med deres registrering av fagtype. 

- Fordelingen av 30- og 60-spenheter gjøres i DBH  
 

Commented [GMV2]: Foreslår et eget felt. Alternativt må 
det angis et sett med NUS-koder for formålet – evt ekstra 
kolonne på NUS-kode som angir at denne skal benyttes for 
gitt formål. Ser at noen av NUSkodene gjelder lærere og 
barnehagelærere noe som blir problematisk. 

Commented [GMV3]: Foreslår videre bruk av fagkoder 
(fanen fag), som allerede er koblet opp mot NSD-fagtype.  

Commented [GMV4]: Er det ikke slik at studenten skal 
være tatt opp på dette videreutdanningsprogrammet? Og at 
alle emner som inngår i studentens plan innenfor dette 
programmet skal telle med? Ellers vil jo alle som tar disse 
emnene blir rapportert som videreutdanning for lærere. 

Commented [GMV5]: Skal vi bruke tid nå på å 
implementere løsning når denne avsluttes neste vår? 



Uteksaminerte grunnskolelærere – fagvalg GLU (5-årig masterprogram innen GLU-utdanning) 
Bør prioriteres fremfor den andre GLU rapporten. 

Hva skal rapporteres: 
- Det faget som er dominerende i kandidatenes masteroppgave 

o Skal fordeles på en gitt fagtype 
- Kandidatenes fagvalg utenom masterfaget (inkl innpassede emner i graden) 

o Skal fordeles på emnets vekting; 30 og 60 sp.  
o Skal fordeles på en gitt fagtype 

 Der en student har tatt to 30-spenheter i en fagtype, skal dette rapporteres 
som en 60-spenhet i denne fagtypen 

 En student kan rapporteres på flere fagtyper 
 
Krav til rapportering: 

- Fullført 5-årig MAGLU 
 
Rapportering i dag (har ingen rapporterte her ennå): 

- Manuell rapportering i Excel, hvor hver kandidat som har fullført MAGLU, telles opp og 
fordeles på aktuell fagtype og antall sp. 

 
Forslag til automatisering av rapporten: 

- Merking av fagområde på masteroppgaven: 
o  Registreres i vurderingsprotokoll, for eksempel i nedtrekksmeny 
o Type fag må finnes som Felleskoder 

- Merking av riktig fagtype på fagvalg utenom masteroppgaven: 
o Må registreres på emnenivå, og det må legges til rette for Felleskoder.  

 Registreres i en egen arkfane i Emne samlebilde evt i selve hovedbilde eller 
- Kvalifiserte kandidater på MAGLU blir rapportert ut ifra hvilke emner kvalifikasjonen 

inneholder, og med deres registreringer av fagtype + fagområde registrert på 
masteroppgaven 

- Fordelingen av 30- og 60-spenheter gjøres i DBH 
  

Commented [GMV6]: Fagkode finnes allerede for 
vurderingsmelding og protokoll. Fagkoder koblet til 
NSDfagtype må da kunne brukes for dette formålet. 

Commented [GMV7]: Foreslår videre bruk av fagkoder 
(fanen fag), som allerede er koblet opp mot NSD-fagtype. 



For implementasjon i FS (kladd) 
Tabellen NSDfagtype utvidet med status-kolonner for om faget kan brukes for rapportering: 

- Videreutdanning førskole-/barnehagelærere 

- Videreutdanning for lærere i grunnskolen 

- Uteksaminerte lærere fagvalg GLU (fagkode i protokoll og fagkode koblet til emner (valgfag)) 

Informasjon om NSD-fagkode og status-verdier må da også vises i fanen Fag i Emne samlebilde. 

Tabellen Studieprogram utvides med status-kolonner for om dette er en videreutdanning førskole og 

videreutdanning barnehagelærer. Alternativt kan NUSkode brukes, men da må disse status-verdiene 

legges til på NUSkoden. Dette siste er kanskje det ryddigste, men da trenger vi entydige NUSkoder, 

som ikke blander førskolelærerer og lærere i grunnskolen for samme NUSkode. 



FS-19-003-3 
 

RT 335177 

] 

CC: "marte.holhjem@unit.no" <marte.holhjem@unit.no> 

Subject: 
Sv: [hjelp.fsat.no #335177] Forslag til akseptanse - bruk av 

epostadresser/SMS 

Date: Mon, 4 Mar 2019 15:48:49 +0000 

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

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

 

Samtykke 

BM 

Bruk av epostadresser/mobilnummer (SMS) til studierelaterte 
henvendelser/spørreundersøkelser 

Om du svarer «Ja» til dette, så tillater du at institusjonen sender deg studierelatert informasjon via 
e-post og SMS. Noen ganger er det også ønsket å kunne invitere til deltakelse på 
spørreundersøkelser. 
Godtar du at dine e-postadresser/mobiltelefonnummer brukes til utsendelse av studierelatert 
informasjon/deltakelse i spørreundersøkelser? 

Ja 
Nei 

  
NN 

Bruk av e-postadresser/mobilnummer (SMS) til studierelaterte 
førespurnader/spørjeundersøkingar 

Om du svarar "Ja" til dette, så tillet du at institusjonen sender deg studierelatert informasjon via 
e-post og SMS. Somme gonger er det også ynskjeleg å kunne invitere til deltaking på 
spørjeundersøkingar.  
Godtar du at dine e-postadresser/mobiltelefonnummer vert nytta til utsending av studierelatert 
informasjon/deltaking i spørjeundersøkingar? 

Ja 
Nei 

ENG 

Use of email addresses / mobile numbers (SMS) for study-related inquiries / surveys 

If you answer "Yes" to this question, you will allow this institution to send you study related 
information by email and text messages. We may occasionally also invite you to participate in 
surveys. 
Do you accept that your email addresses / mobile phone number may be used for receiving 
study-related information / participation in surveys? 

Yes 
No 
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Direktoratet for IKT og fellestjenester i 
høyere utdanning og forskning 
 

 
 

Vår dato:  14.03.2019 

Vår referanse:  FS-19-003-8 

 

 

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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Postadresse: Abels gate 5A, 7030 TRONDHEIM Telefon: +47 73 55 79 00  Org. nr: 919 477 822 

Besøksadresse:     Abels gate 5, Trondheim (Hovedkontor)/Fridtjof Nansens vei 19, Oslo (Avdelingskontor) 

 

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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Notat til planleggingsgruppa for FS 
 
 
 
 

Digitalisering av vitnemål og kursbevis 
 

Et vitnemål eller kursbevis er en bevitnelse på at en person har oppnådd en kvalifikasjon eller 
gjennomført et kurs. En kvalifikasjon er resultat av en fullført utdanning av kortere eller lengre 
varighet, og kan omfatte alt fra seks-årig studieløp som ender opp som en grad til en utdanning 
på noen få måneder som består av et emne eller to. Et kursbevis er et enklere dokument som 
viser at en person har gjennomført et kurs som normalt ikke gir studiepoeng. Kurs kan ha 
varighet fra noen timer til flere semestre. 
 
Disse typene bevitnelse er snart de eneste dokumentene som er papirbaserte. Med innføring av 
vitnemålsportalen er behovet for papirdokumentasjonen mindre enn tidligere. Men løsningen 
med vitnemålsportalen er ikke tilstrekkelig for å slutte å produsere disse papirdokumentene 
som er den offisielle bevitnelsen på at kvalifikasjon er oppnådd. 
 
Det er behov for å gjennomføres et prosjekt for å digitalisere disse dokumentene. Noen av disse 
aktivitetene i et slikt prosjekt bør gjennomføres for alle utdanningsnivåer, noen bør 
gjennomføres internasjonalt. 
 
Primære mål for et prosjekt vil være å  

 digitalisere vitnemål og Diploma Supplement 

 digitalisere kursbevis og lignende 

Sekundærmål vil være å 
 ytterligere effektivisere prosessen for vitnemålsoppnåelse 

 

Vitnemål og Diploma Supplement 
Vitnemål produseres i dag på papir, og sikkerhetsmekanismer for selve dokumentet omhandler 
produksjon av spesialpapir med sikring av dette, utforming av dokumentet, signering/stempling 
av dokumentet. 
Målet er å avskaffe produksjon av vitnemål på papir. En papirutgave kan eventuelt videreføres 
for mer seremonielle formål. 
Digitalisering av vitnemål forutsetter at den digitale dokumentasjonen er tilgjengelig for hele 
livet for den som oppnår kvalifikasjonen.  
Avklaringer som må gjøres 

 Hvordan dokumentasjonen skal skapes 

 Sikring av all informasjon som vitnemålet omfatter 
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 Standard formatert informasjon / standardiserte data for vitnemål og diploma supplement 

 Hvordan dokumentasjonen skal tilgjengeliggjøres og deles 

 Behov for signering av dokumentasjonen (virksomhet, personlig) 

 Hvordan sikre og tilgjengeliggjøre informasjon om akkreditering for institusjon og/eller 

studieprogram 

 
For noen av disse punktene bør det lages felles retningslinjer for alle utdanningsnivåer i Norge: 
Format på dokumentasjonen, sikring, tilgjengeliggjøring, signering. 
For noen av disse punktene bør det vurderes å få på plass samarbeid med andre land om felles 
løsninger. Spesielt gjelder dette standardisering av formater og data, tilgjengeliggjøring og 
deling. 
 

Hvordan dokumentasjonen skal skapes 
Prosessen for å lage grunnlag for vitnemål og å finne ut hvem som har oppnådd en kvalifikasjon 
er i stor grad standardisert for norsk høyrere utdanning. Spesielt gjelder dette grader på 
bachelor og masternivå, men også på ph.d.-nivå. 
Prosessen bør gjennomgås og det bør vurderes om det er behov for ytterligere standardisering, 
og bedre hjelpemidler for å finne hvem som har oppnådd en kvalifikasjon. 
 

Sikring av all informasjon som vitnemålet omfatter 
I dagens papirbaserte løsning er det papirdokumentet som er bevitnelsen på at en person har 
oppnådd en kvalifikasjon. Det er personen selv som har ansvaret for å ta vare på denne 
dokumentasjonen. Også utdanningsinstitusjonen har ansvar for å ta vare på kopi av dokumentet, 
og skal kunne produsere duplikat-vitnemål dersom personen ber om dette. 
Også det digitale dokumentet tas vare på i form av en pdf, men denne er ikke signert. 
Datagrunnlaget for dokumentet tas i noen grad vare på: Alt av resultater lagres for «all fremtid». 
Tekster og omliggende informasjon kan en derimot risikere blir endret etter av vitnemål blir 
utstedt slik at vitnemålet ikke lar seg gjenskape ut fra disse dataene. 
I en digital løsning må all informasjon om inngår i vitnemålet lagres strukturelt, sammen med en 
presentasjon av et dokument. Et digitalt vitnemål vil da kunne være en «pakke» med både 
strukturert informasjon og et mer tradisjonelt dokument med presentasjon av denne. 
Å legge til strukturert informasjon i denne dokumentasjonen begrunnes i behovet for disse 
dataene i prosesser som trenger informasjon om oppnådd kvalifikasjon. Datagrunnlaget må 
være så pass omfattende at disse prosessene i stor grad kan automatiseres. Dette gjelder 
prosesser som ansettelser, opptak, godkjenning. 
Å sikre informasjonen for fremtiden må være en offentlig oppgave. Om dette skal legges til 
utdanningsinstitusjonen eller et sentralt offentlig organ må avklares. Over flere tiår vil 
institusjoner kunne komme og gå, men denne dokumentasjonen må også sikres for institusjoner 
som ikke lengre eksisterer. 
Teknisk løsning for å sikre informasjonen for fremtiden må avklares. I dette inngår vurdering av 
teknologi som block chain. 
 

Standard formatert informasjon / standardiserte data for vitnemål og Diploma supplement 
Informasjonen som vitnemålet består av må lagres på et standardisert format for å kunne være 
brukbart også om flere tiår. For å sikre internasjonal mobilitet både på utdannings- og 
arbeidsmarkedet, bør et internasjonalt format benyttes. Eksempel på et format som nå tas i bruk 
i flere sammenhenger er ELMO. 
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Hvordan dokumentasjonen skal tilgjengeliggjøres og deles 
Det er behov for at personen som har oppnådd kvalifikasjonen skal få tilgang til 
dokumentasjonen for dette og kunne dele dette med dem som trenger dokumentasjonen. 
Innføring av Vitnemålsportalen (2017) har i stor grad løst denne problemstillingen. Innføring av 
digitale vitnemål må ta hensyn til at dette skal fungere i denne tjenesten, og vil ytterligere 
forbedre tjenesten. 
 

Behov for signering av dokumentasjonen (virksomhet, personlig) 
Vitnemål og Diploma Supplement blir i dag signert manuelt.  
Det er behov for en juridisk avklaring på hvilke krav som stilles til digitale vitnemål. Skal disse 
signeres personlig av dem som utsteder vitnemålene (som i dag), eller kan de signeres av 
virksomheten (virksomhetssertifikat). Hvordan sikre disse signaturene for flere ti-år fremover? 
 

Digitalisering av kursbevis og lignende 
Også kursbevis utstedes i dag i stor grad på papir. Denne type dokumentasjon er mye enklere 
enn vitnemål, men også for kursvirksomheten er det behov for å få digitalisert bevitnelse på at 
disse kursene er gjennomført. Denne type bevis kan muligens også gjelde andre typer bevitnelse 
enn kursgjennomføring, f eks ulike former for ikke-formell og uformell læring. 
Problemstillingene rundt kursbevis ligner på dem rundt vitnemål. Også for denne type 
bevitnelse er det behov for innsamling av data, utforming av dokumentasjon, signering, sikring, 
tilgjengeliggjøring. 
For kursbevis bør også teknologi som badges og micro credentials vurderes. Formatering, 
signering og sikring av informasjonen bør i størst mulig grad gjøres på samme vis som for 
vitnemål. 
 

Prosjekt 
Et hovedprosjekt bør settes ned for å gjennomføre aktivitetene som skal til for å digitalisere 
vitnemål og kursbevis. Da mange av utfordringene er identiske for alle utdanningsnivåer, bør 
det i størst mulig grad gjennomføres på tvers av disse nivåene. For høyere utdanning bør det 
vurderes aktiviteter for ytterligere effektivisering av prosessen for kvalifikasjonsoppnåelse. For 
å sikre gjenbruk og mobilitet bør flere av aktivitetene gjennomføres som del av internasjonalt 
samarbeide. 
 

Aktiviteter på tvers av utdanningsnivåene 
I den grad det er mulig bør det utformes et prosjekt som kan omfatte alle utdanningsnivåer i 
Norge; Grunnskoler, Videregående skoler, Fagskoler og Høyere utdanning. Dette gjelder spesielt 
teknisk spesifikasjon av formater, standardisering av data, lang tids sikring av informasjonen og 
tilgjengeliggjøring og deling av denne. Prosessene som i dag foregår lokalt med å lage 
vitnemålene vil ikke være gjenstand for disse felles aktivitetene. 
 

Internasjonale aktiviteter 
Det er mange initiativer på gang internasjonalt for å digitalisere denne type informasjon. 
Prosjekter som EMREX og EWP har forberedt grunnen for digital utveksling av informasjon. 
 
EU har i sin digitale agenda satt opp digitalt signerte vitnemål som et av hovedpunktene i Digital 
Education Action Plan. I dette ønsker de at blockchain skal vurderes. Som del av dette vil det bli 
gjennomført EU-prosjekter. Med den bakgrunnen vi har i digitalisering av administrasjon av 
utdanning, og de prosjektene vi har gjennomført innenfor EU, bør vi også fremover ha en 
fremtredende rolle på dette området. 
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European Blockchain Partnership ble opprettet i 2018, og Norge deltar i dette samarbeidet der 
Unit er norsk koordinator. Et av delprosjektene som skal gjennomføres i 2019 er digitale 
vitnemål basert på blockchain (eksperimentelt). 
Europas har startet i 2018 et prosjekt for digitalisering av alle sine standard-dokumenter, som 
CV og Diploma Supplement. Som det av arbeidet forsøker de også å sette opp en standard for 
digitale kvalifikasjoner (vitnemål). Format for et slikt vitnemål settes opp våren 2019, og et av 
målene for dem er at formatet er kompatibelt med ELMO, som er formatet som benyttes i 
EMREX, EWP og Vitnemålsportalen. 
 

Kan det foretas noe forberedende arbeid i FS-sammenheng for å forsere utviklingen? 
En del ting kan gjøres på kort sikt for å få til digitalisering av vitnemål. Samtidig bør en passe på 
at en går i riktig retning slik at en passer på at det er mulig å utvide funksjonalitet for å sikre 
dokumentene for mange tiår. Punkter som f eks å få digital informasjon om akkreditering er 
strengt tatt ikke nødvendig for å digitalisere selve vitnemålet med trengs for mottaker for å 
automatisere sine prosesser. 
 
Må diskuteres! Noen diskusjonspunkter: 
 

 Målet bør være at vitnemålet er en «pakke» med data (f eks ELMO), inklusive pdf’er som kan 

leses. Å samle denne informasjonen og lagre den permanent på hver student vil sikre at 

informasjonen ikke vil endres i ettertid. 

 Vurdere godkjenningsprosessen for et vitnemål – må enkeltpersoner signere 

«vitnemålspakken»? Må det kunne spores i ettertid hvilke personer som har utstedt disse? 

Holder det med signering med virksomhetssertifikater? 

 Tilgjengeliggjøre vitnemålet kun via vitnemålsportalen? Hvordan håndterer vi utenlandske 

borgere? 

 Må det fortsatt være et papirbasert alternativ? Dette reduserer i så fall en stor del av 

besparelsen. 

 



 Sak 5 fra møte i Planleggingsgruppen september 2018 
 
 

 Digitalisering av vitnemål 

 
Notat fra Unit var sendt ut. 
 
Det er behov for å digitalisere vitnemål og kursbevis. Innføringen av 
vitnemålsportalen løser noe av behovet, men er ikke tilstrekkelig for å kunne slutte 
med papirutgaver av disse dokumentene. 
 
Det primære målet er å digitalisere vitnemål og Diploma Supplement samt kursbevis 
Det sekundære målet er å ytterligere effektivisere prosessen for vitnemålsoppnåelse. 
 
Et hovedprosjekt bør kartlegge aktiviteter som skal til for å digitalisere vitnemål og 
kursbevis på tvers av utdanningsnivåene, både i Norge og internasjonalt. 
 
EU har på sin digitale agenda digitalisering av vitnemål som et av hovedpunktene, og 
de foreslår at man vurderer å bruke block chain til dette.  
 
Digital signatur er kun gyldig i noen få år, men et digitalt vitnemål må kunne være 
gyldig og kunne brukes i mange år fremover. Hvilken informasjon må da tas vare på 
for å kunne brukes i et digitalt vitnemål?  
 
For å kunne verifisere at en institusjon som utsteder et vitnemål er ekte, er det behov 
for mekanismer som kontrollerer institusjonsakkreditering på en sikker måte. 
 
UiT påpekte at det er nødvendig å sikre at Vitnemålsportalen er en god og sikker 
løsning, slik at man kan sikre korrekte data. 
 
Unit ønsker å delta i EU-prosjekter for å delta i spesifisering av arbeidet med 
digitalisering. Unit vil søke om midler til dette utenom rammebevilgningen for 2020. 
For flere av aktivitetene som skal gjennomføres er det behov for internasjonalt 
samarbeid. Det er mulig å gjøre denne innføringen skrittvis. 
 

 
 


