
Evaluering av FS-Brukerforum oktober 2018

Hva er din 

helhetsvurde

ring av FS 

Kontaktforu

m? Hva syns du om presentasjonene? Hva syns du var bra med seminaret? Forslag til forbedringer Har du ønsker til neste FS Brukerforum?

Eventuelle 

kommentarer til 

spørsmålet over

Andre innspill til hvordan 

fremtidige forum bør være?

Bra Veldig bra om masteropptak!

Middels Presentasjonene bør legges ut tilgjengelig på  nett.

Bra med personer i rød t-skjorte som 

kunne svare på konkrete spørsmål. 

Bra lokaliteter.

Bør streames med tanke på de som ikke 

har anleding til å reise.

Presentasjonene kan gjerne være mer 

spesifikke. Gjennomgang av EpN.

Veldig bra

Flott sted å ha en slik konferanse!

Akkurat passe tid til prat mellom 

innleggende. Veldig bra lengde på 

innleggene.

Bra Sjølie Sveen var veldig bra Streaming av felles-sesjoner.

Middels Dag 2 sine presentasjoner var bedre, bedre formidling

Veldig bra

Bra med relativt korte innlegg på 30-

45 min. Bra med mange pauser. Viktig 

og få snakket med "kolleger" ved 

andre institusjoner. Praktisk med 

seminar så nær Gardemoen Flyt, EpN, Tableau minikurs,

Veldig bra Alle var bra på sin måte.

Det beste er jo å møte folk. Fint med 

en bekreftelse på at man ikke er 

aleien om ting og tank.

Nja. Er egentlg ganske greit nå. Ramma er 

satt selv om mer interaksjon sikkert kunne 

vært fruktbart. Men dette er en avveining.

Dere bør kanskje følge opp det som skjer 

med undervisningsmodulen, prakis 

(stedkoder og arbeidslivsportalen), 

intergrasjoner (Canvas) og Evuweb. Ingen Ramma er passe.

Veldig bra Alle presentasjonene jeg var på var bra Lunsj dag 2 Lunsj dag 1 var ikke bra

Bra

Mange gode presentasjoner, men selvfølgelig er noen mer relevant enn andre. 

Begynnerkurs i FS var helt overflødig!

Alltid bra å utveksle erfaringer på 

tvers av institusjoner, og ha anledning 

til å spørre. Tommel opp for 

brukerstøttestand!

Middels Spesielt nyttig: Arbeidslivsportalen.

Fint hvis man i større grad kan gå vekk fra 

forelesningsjangeren og heller ta i bruk 

mer aktive undervisningsformer, slik at vi 

som deltakere kan bidra mer. Det er mye 

god kompetanse til stedet på konferansen 

som kan utnyttes bedre. Hvis man vil holde 

på forelesningsformen, bør man heller 

streame foredragene, slik at de også blir 

tilgjengelig for andre.

Veldig bra Flott med workshop på ledersporet!

Bra med eget lederspor for mer 

overordnede problemstillinger! 

Lillestrøm kan med fordel brukes 

igjen!

Prøv å aktiviser deltakerne mer, f.eks med 

kahoot, direkte tilbakemeldinger der og da 

presentert med ordsky e.l.

Behold ledersporet.

Tips til effektiviserende tiltak, f.eks. 

hvordan lage egendef. e-poster med 

flettefelt

Bra at tema blir koblet opp mot 

aktuelle 

forventninger/utfordringer til 

sektoren. Pass på å lage nok rom 

for deling og erfaringsutveksling.

Veldig bra Veldig lærerike.

Fint å få samlet oss som jobber med 

samme ting og ofte opplever samme 

utfordringer.

Sett av tid etter hver presentasjon til 

gruppesamtaler (f.eks grupper på 10) for 

erfaringsutveksling på de ulike temaer.

Middels

Litt mer utfyllende presentasjoner av hver 

enkelt sesjon

Veldig bra

Bra organisering, variert program, bra 

konferansehotell Litt gruppearbeid?

Samme som i år, ulike moduler, nytt/ 

aktuelt fra NOKUT, nyheter

Bra Stort sett mye bra, men ikke les opp fra lovtekster GDPR

Vel bra at vi får informasjon om hva 

som skjer fremover.
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Bra

Sesjonen om UHL og GDPR var for så vidt grei, men hadde vore fint å få andre svar på 

spørsmåla enn "dette må de sjå opp mot eige regelverk". Kanskje ein diskusjon om 

korleis regelverket kan eller bør sjå ut og denslags.

Eg kunne tenkt meg færre og lengre 

sesjonar. Slik som det var no var det 

mange som virka som dei ikkje fekk sagt 

det dei ville på den vesle tida dei hadde til 

rådigheit og det følest litt amputert av og 

til.

Den som vart bytta ut i år: 

"Gevinstrealisering i praksis" kunne eg godt 

tenka meg å få neste gong. Eg reknar med 

at det er minst like aktuelt då.

Bra

Deltok kun på dag to. Sesjonene jeg fulgte etter lunsj var ikke så veldig inspirerende,  

virket litt dårlig forberedt og kanskje "påtvunget"?

Bra at så mange er samlet og 

fellesinformasjonen om nye 

funksjoner og bra studentene var 

representert.

Forsøke å få til mer inspirerende 

parallellsesjoner

Bra

Opptak-paralelløpet var flinke til å 

overholde pausene. Det var veldig 

bra! Bra middag. Fint med litt 

underholdning.

Ikke hopp over pauser. (Den første pausen 

forsvant fordi underholdningen brukte 

lenger tid enn opplyst.) Også var det veldig 

kaldt under lunsjen, så det hadde vært lurt 

å tipse deltakerne om å ta med et skjerf 

e.l.

Bra

Som alltid er det minglingen og 

erfaringsutvekslingen som er mest 

nyttig for meg som FS-koordinator. 

"Læringen" via de forskjellige 

presentasjonene er sikkert mer viktig 

for de som ellers ikke har så tett 

kontakt med Unit.

Når ny undervisningsmodul er kommet, 

ønsker jeg "tips og triks" til utforsking av de 

mulighetene som ikke er mest brukt. (De 

mest brukte regner jeg meg kommer i 

webinar så fort modulen er endret.)

Bra Lite nytt, men godt å få en slik dag til oppfriskning og møte andre Innledningen til Amund Sjølie Sveen

Bra

De fleste presentasjonene var preget av dårlig tid. Selv om det er kjekt å høre om alt som 

er på gang, kunne dere kanskje droppet noen av dem om nye tillegg til FS og latt kun Geir 

Vangen presentert dem. Det betyr ikke at presentasjonene var dårlige, bare litt for korte. 

Presentasjonen av Flyt var bra. Jeg ble litt mer optimist på appens vegne etter hennes 

innlegg.

Det er fint med sporene, men også 

veldig fint at de ikke er for bindende 

slik at vi har muligheten til å hoppe 

mellom innlegg vi er interessert i. 

Også bra at dere prøver å dra lederne 

til brukerforum.

Det ble litt lite tid til mingling, slik at det 

ble litt lite erfaringsutveksling mellom 

brukerne. Og det kommer av at 

programmet var litt vel tett.

Det er egentlig fint med de tre sporene og 

det gir dere rom til å fylle forumet med 

kjekke undertema.

Bra

"GDPR - Personvernsikkerhet (eksempler med konkrete problemstillinger fra 

institusjonene)" var veldig konkret og nyttig

Ikke for lange seanser, god balanse 

med pauser på rett sted

Det hadde vært veldig flott med litt mer 

utdypende beskrivelser av de ulike 

sesjonene i programmet når det 

publiseres. «Studenter i faresonen – 

hvordan følge opp studenter?»: der burde 

det for eksempel vært forklart hva det 

reelt sett dreier seg om. Handler sesjonen 

om studenter med livsutfordringer? Er det 

en sesjon om frafrallsproblematikk? Eller 

noe helt annet? Det hadde blitt lettere å 

velge «rett» om man hadde fått noen 

stikkord e.l.

Bra Mange forskjellige presentasjoner og fin bredde i programmet God informasjon og godt organisert

Litt kort tid på sesjonene første dag og litt 

for god tid i plenum på dag to.
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Veldig bra

Presentasjonen til Amund Sjølie Sveen var den absolutt beste "forelesningen" jeg har 

sett, håper dere betalte han godt!

Geir Vangens presentasjon på dag 2 var den mest interessante for meg personlig, i tillegg 

til at jeg endelig har fått tilgang til Tableau og sett hvordan det kan brukes, som jeg har 

bedt om i lengre tid og fått beskjed om at vi ikke bruker ved NTNU.

Siden jeg kommer fra NTNU, må jeg jo nevne hvor synd det er at vi bruker Blackboard og 

ikke Canvas, noe som peker til at Undervisningsmodulen-sesjonen ikke var interessant for 

oss/meg. On the upside, parallellsesjonen om STAR var kjempeinteressant.

Jeg er med i utviklingsteamet til PraksisWeb ved NTNU, og har vært skeptisk til 

Arbeidslivsportalen, men presentasjonen holdt dag 2 fikk meg til å slappe av. Det virker 

som de vet hva de snakker om.

Det var gitt mye informasjon om 

fremtiden, om funksjonalitet og i 

tillegg var UNIT-personalet 

tilgjengelig for spørsmål.

Seminaret hadde rom for 

kommunikasjon mellom 

institusjonene på en annen måte enn 

hva jeg er vant med.

Jeg valgte å ikke delta på den siste 

ledersesjonen, men jeg tror workshops 

kunne ha vært utbredt til flere sesjoner. 

Jeg sitter med en opplevelse av at det er 

ofte topplederne som bestemmer hva 

institusjonene trenger, og kanskje det er 

flere som kunne ha behov for å komme 

med innspill/forslag som kan vurderes ift. 

utvikling.

STAR, den nye undervisningsmodulen, 

effektiv bruk av vurderingsmodulen, 

filtrering

FS og dens webapplikasjoner er 

ett stort felt. Kanskje utvide 

konferansen med en dag?

Veldig bra Jevnt over bra

Begreper og produktnavn bør forklares, 

spesielt i ledersporet. Flere presentasjoner 

gjentok hva som hadde blitt sagt på 

tidligere sesjoner uten videre utdyping.

Bra

Muligheten for mer erfaringsutveksling. Ifh 

til lokale opptak tror jeg det er mye nyttig 

informasjon å hente fra hverandre.

Bra

Nyttige sesjoner jevnt over. Mye bra informasjon. Skulle gjerne hatt mer tid på noen av 

sesjonene - ble litt raske gjennomganger og lite tid til spørsmål i noen tilfeller 

(opptakssporet, STAR, f.eks).

Veldig bra

Som FS-kontakt har jeg fått tilbakemeldinger på at det er litt for stort fokus på tjenester 

som er langt frem i tid. Mulig dette er saker som kan tas med FS-kontaktene.

Ledersporet, presentasjonen til Geir 

Vangen og arbeidslivsportalen.

Jeg liker dagens form på 

brukerforum.

Bra

Veldig mye detaljer om tall i siste sesjon for dagen var i overkant.  Han som tok fra oss 

meningen med livet brukte for lang tid på det. Oppdeling i spor er en god ide.

Tror faktisk mindre grupper på en del av 

opptakstingene kunne vært bra.  Jeg lærte 

mer av pausesnakk enn av 

presentasjonene.

Fortsettelse av effektivisering av opptak, 

mer åpent spor med mer 

erfaringsutveksling i mindre grupper

Lønsjen var særs døll og utrolig 

kjipt å sitte i en fabrikkhall å 

spise.

Veldig bra

Den om GDPR på dag to var ikke så veldig nyttig. Svaret på alle spørsmålene ble jo i bunn 

og grunn: sjekk med lokal IT eller be om hjemmel hos de som ber om opplysninger.

Veldig bra 'Strategi for IKT i sektoren' ble for uklart.

Vidt spekter av tema. Bra med flere 

spor, men uklart om hvor mange 

ledere en traff på det sporet.

Veldig bra lokaler for et såpass stort 

forum.

Konkrete tema er mest nyttig. Strategier og 

organisering blir mer utflytende.

Veldig bra Alt var bra, alle som presenterte noe var godt forberedt.

Geir med nytt om FS er alltid 

spennende.

Oppdaget 

Studieprogramlederrapporten i 

Tableau - jippi. nei ny undervisningsmodul

Bra GDPR - Personvernsikkerhet

Fint at det ble arrangert i nærheten 

av Oslo. Da ble det enkelt og raskt å 

komme seg dit med fly og tog.

Page 3 of 9



Evaluering av FS-Brukerforum oktober 2018

Bra

Presentasjonen til Amund Sjølie Sveen var annerledes og interessant. Innledningen på 

dag 1 ble litt lang og ikke så interessant. Sammen med "Hvilke arbeidsprosesser er 

digitalisert? Hva kommer?" ble det litt mye om unit og jeg synes dette ble litt for generelt 

og overordnet + PP-presentasjonene hadde for mye tekst. 

Nytt fra FS er alltid et høydepunkt. Presentasjonen om GDPR var interessant, men 

kanskje vi i forkant kunne fått oversikt over hvilke spørsmål som skulle besvares/belyses, 

så vi kunne forberedt oss bedre og kommet med oppfølgingsspørsmål.

Jeg synes flere av parallellsesjonene fungerte bra, fordi man der får konkrete 

presentasjoner og en større grad av erfaringsutveksling. Parallellsesjonene

Samlet sett færre presentasjoner med 

informasjon om units overordnede mål. 

Ble for mye av det første dag. Heller mer 

om konkret arbeid og det som jobbes med 

nå. Kan gjerne ha presentasjoner fra en 

institusjon i plenum - hvis det er prosjekter 

eller noe nytt de har testet ut som kan 

være interessant å vite for alle.

Bra Stort sett gode presentasjoner.

Fint med forholdsvis korte sesjoner 

slik at en kan strekke på beina ganske 

ofte. Det blir mye sitting i.l.a. to slike 

dager.

Veldig bra

Gode, nyttige og varierte presentasjoner, stort sett. 

Jeg vil framheve helheten og variasjonen som spesielt bra.

En veldig bra kunstnerisk/kreativt 

anslag. Variasjonen av temaer og at 

leder-sporet ble etablert. En fin miks 

av praktisk her og nå-tilnærming og 

framtid og utfordringer.

Bra

Presentasjonen som hva som kommer var veldig nyttig. Men ble litt gjentakelse i Nytt fra 

FS som kom dagen etter. Nyttig med info om STAR og Tableau, men det kom ting kanskje 

ikke helt i riktig rekkefølge? Kunne kanskje vært mer samlet?

Lærerikt, motiverende å få se hva 

som er under utvikling

Ønsket meg litt mer info om tema for 

presentasjonene der vi kunne velge, var 

ikke alltid lett å skjønne hva 

presentasjonene skulle handle om ut fra 

overskriften.

Bra

Gode presentasjoner, men kanskje noe overlapp.

I tillegg opplevde jeg at det ble en del oppramsing med lite substans, feks av planer 

framover og oppgaver som var blitt gjort, uten at det ble gitt særlig mer informasjon. For 

meg som ikke er innviet i alt FS-arbeidet på sentralt hold ble det litt uforståelig, spesielt 

når det også brukes forkortelser som ikke forklares.

Husk at deltakerne kommer fra alle nivå i organisasjonene. Alle er ikke kjent med alt da vi 

bruker FS på ulike måter avhengig av hvilke oppgaver vi har. Så ta gjerne utgangspunkt i 

dette og ikke at alle er kjent med FS på nivå med FS-ledelsen på universitetene.

Veldig bra sted å ha konferansen. 

Gode lokaler, god mat og rask 

transport til/fra flyplass. 

Ryddig med app, god struktur på 

programmet, samt god håndtering av 

innlegg og flyt mellom sesjonene slik 

at en kunne bytte mellom spor 

dersom det var ønskelig. Fint å møtes 

på tvers av utdanningsinstitusjoner 

og sentrale institusjoner. Flott at det 

blir god informasjonsutveksling og 

kunnskap om hva som rører seg.

Kanskje noen av presentasjonene kunne 

vært litt bedre koordinert for å unngå 

overlapp av innhold?

Også ønskelig å få tilgang til 

presentasjonene raskere.

Forelesere bør kunne forberede innlegget 

på en slik måte at selve innlegget, eller en 

modifisert pdf, leveres arrangørene 

samme dag som presentasjonen. Dermed 

har vi tilgang til innholdet mens vi enda har 

det friskt i minnet. I tillegg er det enklere å 

fortelle og forklare kollegaer som ikke 

deltok når en har rask tilgang på 

presentasjonen. De er jo gjerne nysgjerrige 

på detaljer fra konferansen når en kommer 

tilbake derfra.

Hvordan samhandle bedre på tvers av 

institusjone? Hva kan vi lære av hverandre? 

Hvordan kan vi jobbe smartere og mer 

effektivt? 

Spesielt opptatt av: Har vi digitale løsninger 

på manuelle utfordringer på administrative 

nivå? 

Viktig å fortsatt få vite hva som er av planer 

og kommende løsninger og 

utviklingsprosesser. 

Kanskje ha et "brukerforum" hvor 

administrative på ulike novå kan bidra med 

ønsker og idemyldring på utviklingssiden? 

Vi som sitter på daglige utfordringer ute på 

utdanningsinstitusjonene har ofte tanker, 

ønsker og forslag t il løsninger for å få en 

mer effektiv arbeidshverdag.

Mer om BOTT? -  Men samtidig er kanskje 

ikke BOTT så relevant da dette forumet 

favner bredere?

Fortsett med app. Fint å bruke 

lokaler nært flyplass.

Kanskje det kan være mulig med 

mer interaksjon med deltakerne? 

Det kan bli litt ensformig å bare 

lytte til presentasjoner to dager 

på rad,
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Veldig bra

Presentasjonene var stort sett veldig bra. 

FS-API var litt "nerdete", men det er sikkert en del som er opptatt av det også, og ikke 

alle foredragene kan være like interessante. Marte Øien sto kun og leste fra notatet, det 

kunne vi like gjerne ha fått oversendt på e-post.

Synes det var veldig greit at 

seminaret var delt opp slik det var, 

men fordeling på administrasjon, 

leder og opptak.

Noen av bolkene var litt for korte, f. 

eks den med Nasjonalt opptak til 

masteropptak v/ Unit. Det ble ikke tid 

hverken til å stille spørsmål eller til å 

diskutere, og det burde det vært. 

Spesielt med tanke med at vi var 

samlet fra små til veldig store 

institusjoner, og absolutt burde 

benytte en slik bolk til å komme med 

innspill vi allerede nå ser kan være 

utfordringer eller ting som vi mener 

må være vesentlige å få på plass 

allerede i første omgang.

Lunsjtallerken med 250 gjester anbefales 

ikke. Da er det mye bedre med buffet slik 

at folk kan velge det de selv vil.

Synes at det burde vært åpnet for en egen 

bolk om lokale opptak, hvor vi kunne fått 

diskutert litt utfordringer/problemer som 

vi har på ulike læresteder knyttet til ulike 

lokale opptak,  og hvor vi kunne utvekslet 

erfaring, råd og tips til å gjøre ting på  

andre måter(forenklinger).

Egen bolk med lokale opptak hvor vi har tid 

til erfaringsutveksling og til å stille spørsmål 

og drøfte utfordringer som vi har.

Synes det var veldig greit med 

inndeling slik det var nå, ledelse-

administrasjon-opptak. Det er 

kapasitetsmessige begrensninger 

med tanke på deltakelse bør det  

kanskje være noen føringer for 

hvor mange de ulike lærestedene 

kan melde på. Sted og lokaler var 

utmerket!

Veldig bra

Amund Sjøli Sveen var en super start på konferansen. Synes STAR og GDPR foredragene 

var spesielt nyttig.

Veldig bra med 3 ulike "spor" og god 

spredning i tema.

Syns det var dumt at "gevinstrealisering i 

praksis" gikk ut av programmet og håper 

dette kan komme med neste gang.

Bra

Veldig bra å ha de ulike sporene, slik 

at man fikk interessant og relevant 

informasjon

Fortsette med egne spor. La brukere 

presentere hvordan de gjør ulike ting i FS, 

slik at det i tillegg til informasjon også blir 

"hands-on" i aktuelle problemstillinger

Bra

Jeg syntes det meste var bra. Unntak: de som omhandlet GDPR, her var det vel mye tekst 

og oppramsing som ikke egner seg på powerpoint

Å høre om endinger og nyheter samt 

treffe andre som jobber med FS

Jeg synes det var veldig bra at 

parallellsesjonene var delt opp i 

overordnet, opptak og 

studieadministrasjon

Bra

dette var bra: Nytt fra FS, spesielt dag 1 for lokalt opptak. GDPR, hvilke arbeidsprosesser 

er digitalisert, hvordan bruke STAR og hva forventer studenter av UNIT.

veldig bra med fokus på lokalt 

opptak, mer av det. Mer om lokalt opptak.

Lokalt opptak, mer om smart bruk av FS 

(mye man sikkert kan gjøre som man ikke 

vet om …)

Bra Egne ledersesjoner.

Middels

Foredraget fra UiS om vitnemålsproduksjon var interessant. Det er nyttig å få input om 

hvordan visse prosesser gjennomføres og fungerer ved andre institusjoner.

Hadde håpet på å få mer ut av foredraget om EpN. Mer konkret informasjon og nyttige 

tips framfor ren introduksjon til EpN.

Veldig bra

EPN, nytt fra FS og arbeidslivsportal var bra. Studentrepresentanten var vel ikke på rett 

plass.

en bra møteplass for å treffe 

relevante samarbeidspartnere i 

sektoren

Veldig bra

Bra: 

Hvilke arbeidsprosesser er digitalisert? Hva kommer?

Datavarehus og Tableau for studiedata

Nytt fra FS

FS-API

All logostikk fungerte utmerket. Bra 

planlagt

Spørsmålsrunde bør kuttes ut i alle 

plenumssesjoner

Rammen rundt middagen har potensiale til 

forbedring

Være tydelig på målgruppen

Vurdere kvotering/reservasjon for alle 

institusjoner

Videreføre dagens form

Veldig bra

Spesielt nyttig: 

1 GDPR- konkrete problemstillinger fra institusjonenen v/UNITs jurister

2. Studieprogramlederrapporten/Tableau v/Ingrid Andersen

3. Kvalifikasjonsfangst på sted v/Erga

4. Digitalt nybegynnerkurs

Var mye bra ellers også, men saksbehandlere er glade for konkret hjelp i 

arbeidshverdagen. Men også fint å få et innblikk i overordnede strategier og planer.

Lett adkomst til hotellet gjør det 

enklere. 

Fint med egne tema rettet mot 

ledere, selv om det er vanskelig å få 

lederne våre til å prioritere 

seminaret.

Jfr fokus de par siste årene, også fra 

politisk hold, på alkohol-bruk i jobb-

sammenheng: Når det serveres vin, bør 

det være selvsagt at det også serveres 

alkoholfri vin til maten.
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Veldig bra

Jeg var på sesjon for ledere bare 1.dag. 

De fleste presentasjonene var veldig bra, men det var noen gjentakelser. Dvs at flere gikk 

gjennom det samme med organisering. Det er ikke så viktig. Veldig interessant med 

planer fremover og presentasjonen av Tableau var kjempebra. Presentasjonen om Data 

for Dummies var morsom, men ikke så matnyttig. Alt i alt veldig fornøyd med seminaret 

1.dag Interessant og nyttig.

Bedre samarbeid mellom de som holder 

innlegg, slik at de ikke bruker samme 

slider.

Bra

Ved for mange påmeldte bør det være et 

rangeringsregelverk som gjør at de nære 

instusjonene tar for mange plasser. Mer beste praksis, hvem har gjort noe lurt

Bra

Flere gode presentasjoner. Det ar givende å høre om API-funksjonalitet og 

arbeidslivsportalen til OsloMet. Noen av presentasjonene var litt vel "opplesende" 

ift.PPT.

Lokasjonen - enkelt å komme seg dit 

fra hele landet. Det er flott med 

parallellsesjoner. Avansert bruk av Tableau,

Veldig bra Stort sett presentasjoner med meget høy kvalitet

Spesielt bra med så mye informasjon 

om nyheter i FS, samt det som ble 

sagt om GDPR

Kanskje litt vel korte sesjoner enkelte 

ganger? Fikk ikke tid til å stille spørsmål/ 

ha diskusjoner bl.a.

Søknadsweb for internasjonale søkere - hva 

fungerer og hva kan gjøres bedre/ 

annerledes

Middels

Uhjevn kvalitet. Noen få gode forelesere, og så folk som sto å leste ordrett fra slidsen, 

eller fra et medbrakt manuskript. Slikt er kjedelig. Forelesingen om 'Flyt'.

Personverns reglementet GDRP er veldig 

aktuelt for tiden. Det kunne med fordel ha 

blitt presentert på en mer håndfast måte, 

sånn at saksbehandlere bedre kan relatere 

til reglene inn i sitt daglige arbeid.

Bra Forhold mellom Unit og DBH

Veldig bra

Bra med såpass forskjellige 

parallellspor Hvorfor og hva vi rapporterer til DBH

Bra Kortere presentasjoner var bra.

Ble litt mange små pauser, disse kunne 

med fordel forkortes

Bra Effektivisering av lokale opptak, var nyttig! Gjennomgang av GDPR var også veldig nyttig.

Anledning til å treffe andre 

institusjoner, utveksle konkrete tips 

og erfaringer. Internasjonal utdanning - opptak

Bra

Presentasjonene var bra. Kunne ønske flere presentasjoner under samme tema, slik at 

man kan sammenligne erfaringer. Bra organisert. Interessante temaer. Flere plasser til deltakere.

Info om integrasjoner til FS, e.g. 

Fagpersonweb, Gaus, etc. Hvordan skal 

disse applikasjoner utvikles videre.

Bra

Jeg synes presentasjonen om endringer i den siste FS versjonen var svært nyttig. Det er 

ikke alltid man klarer å få med seg alle endringene, selv om man bruker systemet mye. 

Spesielt da de funksjonene man ikke umiddelbart kan se, eksempelvis hurtigtaster. Jeg 

synes også begge innleggene fra Oslomet var svært interessante. Det er tydelig at de har 

gått inn i en prosess hvor de virkelig tenker over hvordan systemene deres fungerer og 

hvordan de bruker FS.

Innlegget om den teknologiske 

utviklingen fra tidenes morgen og til i 

dag var svært underholdende. Noen av pausene var veldig lange.

Bra

Generelt synes jeg presentasjonene og tilbudet var hakket bedre enn forrige gang. Også 

fint å få inn et bidrag som hadde som formål å være litt underholdende og ikke bare 

lærerikt :)

Fint at det var tematiserte 

parallellsesjoner.

Kunne det ha vært en idé å organisere 

områdespesifikke spørsmål/svar-sesjoner? 

Som den for GDPR, men med andre tema. 

Institusjonene sender inn spørsmål/tema 

(bør vel helst være koplet til FS) som 

ordstyrer kan svare på og eventuelt 

diskuteres i plenum.

Fargekodede navnelapper ut i fra 

hvilket studieadministrativt 

område man jobber med..?

Middels

Synes det blir litt for generelt, og mye som ble sagt forrige brukerforum. Savner 

konkretisering av når utviklingsoppgaver leveres ferdig i "FS-familien". Kunne ønsket meg 

litt lenger sesjoner på endel tema, så man fikk gått litt i dybden.

Mer styrt arbeid i grupper på tvers av 

institusjoner, så man i større grad 

"tvinges" til å snakke med andre.

API, mer om utviklingsarbeid i FS, 

samarbeidsprosjekter digitalisering, innlegg 

fra institusjoner

Bra

Mye bra, men det var veldig unødvendig med en generell presentasjon av GDPR i 

ledersesjonen. Alle ledere har måttet forholde seg til GDPR ved egen institusjon det siste 

året. Det føles da direkte meningsløst med en uengasjert presentasjon som att på til kun 

tar de helt grunnleggende tingene.

Flere gode innledere og veldig ok 

med et litt "annerledes" innslag som 

det Sjølie Sveen hadde

OK sted til lunsj. Her var det iskaldt og lite 

trivelig

Veldig bra Da 1 var veldig bra

Det merkes når foredragsholdere ikke er 

helt forberedt

Digitalisering og innovasjon vil være aktuelt 

neste år også

Bedre muligheter for 

sosialisering/gruppearbeid, også 

ved middag
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Veldig bra

Likte godt det om effektivisering av lokalt opptak og ikke minst informasjon om 

sentralisert masteropptak.

Mange gode foredrag og mulighet til 

å snakke med FS eksperter på stand.

Internasjonalt masteropptak - hvordan er 

FS rigget hos andre? Hvordan foregår 

saksbehandlingen?

Bra Gode presentasjoner, spesielt fra studenten Litt lenger pauser og flere sitteplasser.

Bra

Det ble en del gjentakelser, alt etter hva slags parallelsesjoner du hadde meldt deg på. 

Det var veldig kjekt med en slik pangstart av en presentasjon som ble levert av Amund 

Sjølie Sveen.

Kjekt å møte andre i sektoren som 

jobber med det samme. Det var 

veldig godt lagt opp mtp logistikk, 

pauser, fellessesjoner og 

parallelsesjoner, lengde på 

foredragene var bra, og bra lokaler. 

De som har jobbet med 

arrangementet har gjort en skikkelig 

god og forbilledlig jobb!

Bra

Høyt faglig nivå på foredrag, som 

samtidig var greie å følge.

De juridiske sesjonene kunne vært mer 

interaktive, det ble mye høytlesning av litt 

"tørr" juss. Mer om EpN og Tableau.

Bra Nyttig: Digitalisering av arbeidsprosessar, FLYT, EPN,

Fin flyt i programmet. Bra med 

hyppige pausar. God leiing.

Perfekte fasilitetar.

Bra

Litt banale på enkelte ting. Juristene fra UNIT forvirret nok litt mer enn de klargjorde om 

GDPR. Også lit tunderlig at vi ikke skal dele studenters navn, men kan allikevel gjøre det. 

Men ikke alltid (enten er opplysningen offentlig, eller så er den ikke det). Og hvis man 

ikke kan dele studentstatus på studenter, kan man heller ikke gjøre det for ikke-studenter 

(hvis ikke blir et ikke-svar et bekreftende svar).

Når man har en påmeldingsfrist, er det 

svært uheldig å ikke overholde denne, slik 

at jeg (som forholdt meg til fristen) ikke 

fikk med meg den dagen som var mest 

interessant for min del.

Veldig bra

Veldig bra med parallellsesjoner og at 

temaene ble avsluttet pr. dag. Dette 

gjorde det enklere for flere å få delta 

på dagsbasis. 

Nytting med tilgang til brukerstøtte 

og "helpdesk" i pauser.

Bra Mye bra, liker spesielt å høre fra andre institusjoner som har funnet på lure ting

Kjekt med brukerstøtte tilgjengelig 

24/7:-)

Kanskje man kan "sette av" et vist 

antall plasser til institusjoner 

etter størrelse. Institusjoner som 

ligger nært arrangementet tar 

mange plasser. Vi som må bruke 

litt penger på å reise for å delta 

og må avklare pengebruk blir for 

seine til å melde på og får ikke 

plass.

Bra

Noen av presentasjonene viste seg å ikke være relevante for meg. Litt for lite praktisk 

info i starten (man glemte å informere om at presentasjonene ville bli lagt ut på nett, 

hvorvidt rommene ble avlåst under lunsjen osv. osv)

Flere ting var interessant og veldig 

bra, bla info om EVUWeb, nytt fra FS, 

Nodenes og Næss var interessant. 

Forestillingen fra "tidenes morgen" 

og til nåtida var genial! (husker ikke 

hva han het). Husker ikke alle 

foredragene nå..

Jeg savnet mer info om hva som er ståa - 

og utfordringene -  NÅ, og hva man kan 

gjøre med det. Jeg savnet også me rom 

hvilke tekniske program som benyttes av/i 

UH-sektoren som fungerer godt (vi bruker 

f eks ePhorte som arkivsystem ved NTNU, 

og det er langt fra optimalt).

"Toastmasteren" under middag var tragisk 

dårlig, men musikerne var gode og maten 

var veldig god.

Mer allmenngyldig informasjon om FS, hva 

slags muligheter er lite kjent, hvilke 

spørsmål får man fra brukerne, hvilke 

rapporter fins, hvilke erfaringer har man 

gjort med pilotering av EVU Web (2019), 

hvilke endringer ser man for seg på sikt, 

hvilke tekniske løsninger fungerer godt 

sammen med FS. "Best practise" -historier

Gjerne mer praktisk info om bruk 

av FS.

Gjerne mer muligheter for å velge 

sesjoner fritt, ikke i et "løp" (jeg 

deltok for første gang, og tolket 

det i hvert fall sånn at man burde 

velge et løp, men mulig det ikke 

var sånn).
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Veldig bra Generelt bra

Jeg fikk inntrykk av at det var bra å ha 

et eget lederløp, ettersom ledere og 

brukere gjerne har svært ulike 

perspektiver på det vi gjør. Men om 

målgruppen for forumet utvides, 

burde det gjerne vært plass til flere 

deltakere også.

Det hadde vært fint om der var mer 

utfyllende informasjon om 

parallellsesjonene - gjerne allerede ved 

påmelding - slik at man kan være sikrere 

på at man melder seg på det som er mest 

relevant.

Veldig bra Generelt bra

Jeg fikk inntrykk av at det var bra å ha 

et eget lederløp, ettersom ledere og 

brukere gjerne har svært ulike 

perspektiver på det vi gjør. Men om 

målgruppen for forumet utvides, 

burde det gjerne vært plass til flere 

deltakere også.

Det hadde vært fint om der var mer 

utfyllende informasjon om 

parallellsesjonene - gjerne allerede ved 

påmelding - slik at man kan være sikrere 

på at man melder seg på det som er mest 

relevant.

Veldig bra Generelt bra

Jeg fikk inntrykk av at det var bra å ha 

et eget lederløp, ettersom ledere og 

brukere gjerne har svært ulike 

perspektiver på det vi gjør. Men om 

målgruppen for forumet utvides, 

burde det gjerne vært plass til flere 

deltakere også

Det hadde vært fint om der var mer 

utfyllende informasjon om 

parallellsesjonene - gjerne allerede ved 

påmelding - slik at man kan være sikrere 

på at man melder seg på det som er mest 

relevant.

Bra Jeg likte at presentasjonen av GDPR hadde fokus på hva dette betydde i praksis.

Det var fint opplegg. Likte at det var 

mange konsentrerte presentasjoner 

på 20-30 minutter, da var det lettere 

å holde fokus.

Det ble brukt mange termer i 

presentasjonene, uten at det ble tatt 

høyde for at ikke alle kjente til termene. 

Hadde vært fint med ordforklaringer. 

Hadde også vært nyttig med mere 

informasjon på forhånd om hva de 

forskjellige kortere seminarene skulle 

handle om.

Bra Informative og gode  presentasjinene var gode

Bra med mange og poarallelle 

seksjoner egentlig ikke Hold på konsepetet

Bra

Data for Dummies var veldig gøy. Noen foredrag var mer på siden av hva som er relevant 

for min jobb.

Det er alltid bra å møte flere som 

jobber med de samme tingene fra 

hele Norge og dele erfaringer. Synd 

at det var mange parallelle sesjoner - 

det var flere jeg gjere skulle gått på 

begge.

Bra

fikk inntrykk av at det ble endel repetisjon. Det som ble sagt på fellesinfo første dag ble 

repetert på lederbolken senere samme dag.

Organisering

Vittig kunstnerisk innslag dag 1

Å gå litt mer i dybden på noen temaer, f eks 

opplæring i tableu. Det arrangeres jo ikke 

kurs lenger.... Jeg synes at mange av 

sesjonene ble litt for overfladiske, at det 

gikk for fort.

Veldig bra Gode presentasjoner om interessante temaer.

Både temaene, foredragsholderne og 

hotellet.

Bra Første presentasjon av leder var unødvendig.

Bra med gode pauser, viktig å få 

pratet med kolleger i en litt uformell 

tone.

Bra med et eget opptaksspor. Dette kunne 

med fordel fortsatt på dag 2. Fortsette med et eget opptaksspor.
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Bra

Jeg fikk dessverre ikke plass på dag 1, 

men jeg kan se for meg at sesjoner 

for ulike ansattgrupper/oppgaver 

hadde vært veldig givende.

Når det kommer til plass kan dere 

også se på muligheten for å bruke 

MOXY Oslo X (hotellet som 

Obama var på ;) ) Veldig lett med 

flybuss til og fra Gardermoen da 

denne stopper rett utenfor. Går 

vel relativt hyppig og tar 20 min 

en vei.

Bra

Nyttig med nytt om FS og planar vidare. Men det er ikkje heilt tydeleg i presentasjonane 

kva som er på plass i FS allereie og kva som kjem "snart". Uklart kva som kjem når. T.d. 

om det er funksjonar som skal nyttast til eksamen, så er det ikkje så stor nytte av at den 

kjem i januar når eksamensperioden er i desember.

Sakna enda litt meir om kva som er planane for Unit framover, men det er vel fordi de 

framleis held på å finne ut av det.

Tableau om studieprogramleiarrapporten var nyttig! Og om arbeidslivsportalen.

Presentasjonane om GDPR er nyttige, men blir lett for lite konkrete til at vi forstår heilt 

kva vi skal gjere i praksis.

Fint å treffe folk som arbeider med 

det same, men eigentleg for få 

pausar til å få snakke med dei 

skikkeleg.

Det hadde vore nyttig med enda meir 

erfaringsdeling på tvers av institusjonane 

om "god praksis" eller lure måtar å bruke 

FS og systema rundt på i kvardagen. (Som 

UiS sitt innlegg om vitnemål t.d.) Og så 

hadde det vore kjekt med underhaldning 

utover musikk under middagen:)

Praktisk erfaringsdeling, god praksis og 

arbeidsflyt, fokus på standardisering av 

arbeidsprosessar for å få til digitalisering og 

automagiske integrasjonar lettare. Det er 

ingen gode grunnar til at vi skal halde fram 

å bruke FS så ulikt som vi gjer.

Eg håpar at Unit 

klarar å setje fokus 

på å utvikle felles 

(administrative) 

løysingar i 

sektoren, og set av 

ressursar til å 

utvikle det heile 

sektoren har behov 

for slik at ikkje kvar 

enkelt institusjon 

må lage sitt eige. 

T.d. skjemaløysing 

via StudentWeb for 

sikker opplasting av 

dokumentasjon.

Meir erfaringsdeling og meir tid 

til å snakke saman

Bra Synes nytt fra FS var særlig nyttig. Det samme var gjennomgangen av EVU-web

Bra at det er paralellsesjoner slik at 

man kan velge det som er mest 

interessant.

Jeg kunne tenkt meg enda mer fokus på FS 

og tilhørende webapplikasjoner, og mindre 

på saksbehandling, lovverk etc., med 

mindre det er tett knyttet til bruken av FS.

Bra

Jeg synes at presentasjonene var bra. Det var ingen som skilte seg ut som spesielt bra 

eller dårlig.

Jeg synes det var fint å få oversikt 

over det som er nytt innen FS og 

relaterte systemer samt innblikk i hva 

som prioriteres i nærmeste

Det kunne kanskje vært satt av mer tid til 

erfaringsutveksling. Det er nyttig å høre 

hvordan andre har løst ulike utfordringer.

Synes det er vanskelig å foreslå tema for et 

område som endrer seg hele tiden. Det 

som er aktuelt nå er ikke nødvendigvis 

aktuelt om ett år.

Bra

Dag en var veldig bra og informativ, minus kunstinnslaget. Det var unødvendig. Dag to ble 

mye repitisjoner av dag 1.

Programmet og oppdelingene på dag 

1. (Ett stort pluss at lunsjen ble 

servert, fint å slippe køståing.)

Fint å møte kollegaer fra andre 

institusjoner som har samme 

utfordringer.
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