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 Dagsorden  
 

1. Referat fra møte i  Planleggingsgruppen 18.-19. juni 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 undervisning 16. september 
b) Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 26. September 
c) Møte i STAR-gruppen 8. oktober (muntlig) 

3. Orienteringssaker  
Notat med informasjon er lagt ut. Sakene vil kun bli tatt opp dersom det er spørsmål til det 
enkelte punkt. 

a) Status Unit 
b) Emrex, Erasmus Without Paper, eIDAS, Europass og DigiRec 
c) Veikart for studieadministrative systemer, møte i Digitaliseringsstyret 28.-29. august 
d) Digitalisering av vitnemål, status arbeidsgruppen 
e) Møte i Fagutvalg for utdanning 19. august  

4. FS-Kontaktforum 16.-17. oktober 2019 
Kort runde rundt bordet 

5. FS-Brukerforum 24.-25. mars 2020 i Bergen 
Diskutere aktuelle tema. Program vedtas på januar-møtet. 

6. Innkomne ønsker  
a) UiO – Emnekombinasjon samlebilde – felt for siste lovlige semester 
b) HVL – FS250.001 Inndragning av studierett – endre merknadstekst 
c) UiS – Infotekster i Emne samlebilde – pensumlitteratur 
d) VID – Utvekslingsperson, merknad, DS 
e) UiB – Visning av ikke gyldige resultater utdanningsplan 

7. Ønskelisten  
a) Gjennomgang av saker  
b) Prioritering av saker (prioritering gjøres i Forms som sendes pr e-post i forkant av møtet) 

8. Møteplan våren 2020 
- Januar. Skypemøte? 
- 26. mars (dagen etter FS-Brukerforum. Sted Universitetet i Bergen) 
- Juni. Sted:? 

9. Eventuelt 
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Sak 1 FS-19-034 Referat fra møte i Planleggingsgruppen 18.-19.06. 

Sak 2a FS-19-040 Referat fra møte i ekspertgruppe for undervisning 16.9.  

Sak 2b 
FS-19-xxx Referat fra møte i ekspertgruppe for etterutdanning 26.9. 

(ettersendes) 

Sak 3a-c FS-19-003-15 Notat med orienteringssaker 

Sak 3d 
--- Referat fra møte i Nasjonal arbeidsgruppe for digitalisering av 

vitnemål 01.10. (ikke godkjent) 

Sak 3e --- Referat fra møte i Fagutvalget 19.8. 

Sak 5 
FS-19-006-4 
FS-19-006-5 

Evaluering av FS-Brukerforum høsten 2018 
Stikkord med forslag til tema, hentet fra evalueringen 

Sak 6 

 
FS-19-004-22 
FS-19-004-25 
FS-19-004-28 
FS-19-004-29 
FS-19-004-31 

Innkomne ønsker: 
UiO – Emnekombinasjon samlebilde 
HVL – FS250.001 Inndragning av studierett 
UiS – Emne samlebilde 
VID – Utvekslingsperson 
UiB – Visning av ikke gyldige resultater utdanningsplan 

Sak 7 

 
FS-19-005-2a 
FS-19-005-2b 
(via Forms) 

Ønskelisten:  
Oversikt over saker 
Detaljert liste 
Prioritering av saker 
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Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 18.-19. juni 2019 

 Dagsorden 
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 3.-4. april og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 

3. Orienteringssaker 

4. FS-Kontaktforum høsten 2019 

5. Innkomne ønsker 

6. Digitalisering av vitnemål 

7. Forslag til webinarer høsten 2019 

8. Møteplan høsten 2019 

9. Eventuelt 
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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling. 
 

Jørgen Ofstad ble ønsket velkommen. Han er ansatt som seksjonsleder for Gruppe 
Studieadministrative systemer i seksjonen Utdanningstjenester.   
 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 3.-4. april og oppfølgingssaker 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 10. april.  
Sak 8: UiO ønsket en justering av teksten under saken om akseptansetype. Referatet er 
oppdatert i henhold til UiOs ønske.  
Det manglet også en konklusjon på saken. Referatet er nå oppdatert. 
 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått. 
Referatet ble godkjent. 
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i ekspertgruppe for Studentweb 10.04. 

Skriftlig referat var sendt ut. Unit viste saksflyten mellom Studentweb og Flyt. Det 
jobbes også med implementasjon av Campus i Studentweb.  
På sikt vil Øystein Sørvik overta som leder av ekspertgruppen. Han begynner på Unit 
20. juni. 
Neste møte blir 29. oktober. 
 
Tatt til orientering. 
 
b. Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 29.04. 

Skriftlig referat var sendt ut. Det ble bl.a. gitt orientering om status for prosjektet, om 
saker på ønskelista, om ny struktur for dokumentasjonen for Etterutdanningsmodulen.  
Foretaksregistrering ble diskutert og gruppen fremmet forslag til 
godkjennerfunksjonalitet. 
Kravspesifikasjon for EVUweb 3 ble diskutert.  
 
Tatt til orientering. 
 
c. Møte i ekspertgruppe for Undervisningsmodulen 13.05. 

Skriftlig referat var sendt ut. Det ble gitt orientering om status for Arbeidslivsportalen 
og undervisningsmodulen. Høringssak om oppmøteregistrering ble diskutert og 
innkomne ønsker ble gjennomgått. 
Neste møte avholdes 16. september. 
 
Tatt til orientering. 
 
d. Møte i STAR-gruppen 21.05. 

Skriftlig referat var sendt ut. Noen institusjoner har nå tilgang til SO-data via Tableau. 
Det er gjort en del endringer i tabellstrukturen i klage og begrunnelse, og datakilden 
VKK Klagestatistikk ble gjennomgått.  På møtet deltok også NOKUT for å diskutere 
Studiebarometerdata.  
Institusjonene ønsker statistikk rundt emnekombinasjoner. 
 
Tatt til orientering. 
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e. Møte i Uninetts prioriteringsråd for undervisningsnære tjenester 11.04. 

BOTT v/NTNU har etterspurt en kartlegging av overføring av klagevedtak (resultat av 
klagesak) fra FS til ePhorte. På sikt ønsker de også integrasjoner med 
eksamenssystemene. Rådet diskuterte ulike alternativer for å løse dette. Konklusjonen 
ble at det er nødvendig å gjøre en kost-nyttevurdering av integrasjonen. 
 
Rådet vil lage en nettside, der møtedokumenter fra gruppen legges ut. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

3.  Orienteringssaker 

 
Jørgen Ofstad presenterte punktene a, c, e, g og i under ett. Presentasjonen ble sendt 
til Planleggingsgruppen i etterkant av møtet. Innhold gjengis kort under det enkelte 
punkt i referatet. 
 
a. Status Unit 

Hele ledergruppen er nå på plass. Digitaliseringsstrategien for Unit er klar, støttes opp 
av veikart og handlingsplaner. Veikart for studieadministrative tjenester er klar, neste 
blir arbeidet med veikart for studienære systemer. Begrepet «muliggjørende plattform» 
introduserer strategi for videreutvikling av bl.a. studieadministrative tjenester 
(skytjenester, bedre og raskere utviklingstakt, nye driftsmodeller for mer 
kostnadseffektiv forvaltning). 
 
c. Digitaliseringskonferansen 4.-5. juni i Trondheim 

Konferansen for høyere utdanning og forskning ble avholdt for UH-sektoren, 
forskningsinstitutter, biblioteker og forlag. Program, opptak og presentasjoner er lagt ut 
på https://www.unit.no/aktuelt/presentasjoner-fra-digitaliseringskonferansen-er-na-

tilgjengelige 

 
e. Veikart for studieadministrative tjenester 

Veikartet må sees i sammenheng med øvrige styringsdokumenter i sektoren. 
Handlingsplan er førende for innholdet i veikartet. Digitaliseringsstyret beslutter 
handlingsplanen og veikartet, men først sendes det på høring til Fagutvalg for 
utdanning, som er rådgivende organ overfor Digitaliseringsstyret. På sikt bør det 
opprettes et Tjenestestyre med ansvar for å utarbeide strategi for studieadministrative 
systemer og forvalte veikartet. 

 
g. Handlingsplaner for Unit 

Handlingsplanene utfyller og detaljerer veikartet og beskriver finansieringsmodell for 
prioriterte, felles tjenester for sektoren. Disse er: 

- Nye fellestjenester, f.eks. felles IAM, Arbeidslivsportalen og Læringsanalyse 
- Større endringer knyttet til eksisterende fellestjeneste, f.eks. neste generasjon FS 
- Utredninger, planlegging, arkitektur, koordinering av forarbeider for tjenester 
 

i.  Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanning 

I år er det første år hvor Unit har koordineringsansvar for forkurset, tidligere lå ansvaret 
hos KD. Unit har engasjert UiA til å koordinere institusjonen slik de har gjort tidligere. 
Alle søkere til lærerutdanning, som har 35 skolepoeng eller mer, har karakteren 3 eller 
bedre i norsk, og har mellom 3 og 3,99 i matematikk, kan ta forkurs for å kvalifisere seg.  
Påmeldingen er åpen og slutter 27. juni. 
Forkurset starter 1. juli. 

https://www.unit.no/aktuelt/presentasjoner-fra-digitaliseringskonferansen-er-na-tilgjengelige
https://www.unit.no/aktuelt/presentasjoner-fra-digitaliseringskonferansen-er-na-tilgjengelige
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Prøven holdes 29. juli. 
Sensur offentliggjøres 5. august. 
Informasjon sendes til institusjonene i ordinær filutsending fra SO.  
 
Tatt til orientering. 
 
b. EMREX, Erasmus Without Paper, eIDAS, Europass og DigiRec 

Geir Vangen orienterte.   
 
- EMREX:  

Årsmøte ble avholdt 3. juni, der årsrapport for 2018 og planer for 2019 ble 
godkjent.  
Mye samarbeid med Tyskland for tiden. De skal bruke EMREX til å levere 
data i forbindelse med studentmobilitet. Unit er invitert til et møte 19. juni i 
styringsgruppen for prosjektet «Plattform für International 
Studierendenmobilität» for å dele erfaringer vi har i Norge innenfor 
fellestjenester rundt studentmobilitet og integrasjoner for resultatutveksling.  
I første omgang vil det settes opp en pilot mellom RWTH Aachen og NTNU. 
Kina har gitt tilbakemelding om at det skal på plass med leveranse til EMREX 
sent 2019/tidlig 2020. 
Det jobbes videre med å få på plass utveksling av godkjenning av eksterne 
resultater, der NOKUT først vil levere data til Vitnemålsportalen.  
 

- EWP2.0-prosjektet  
Prosjektet går ut året. Nå jobbes det med produksjonssetting. Det planlegges 
nå et EWP3.0-prosjekt som Unit vil forsøke å bli med på. I første omgang vil 
dette bli forsøkt finansiert gjennom EUs CEF-program. 
Det vil settes opp et nasjonalt prosjekt for digitalisering av studentmobilitet-
prosessen. Prosjektet vil bli ledet av Unit, og vil kobles til EWP-nettverket. 
Prosjektforslag til fagutvalg for utdanning vil bli laget innen august. 
 
EU-kommisjonens krav om at man skal være koblet til EWP-nettverket tilsier 
at alle FS-institusjonene kobles til i løpet av 2019 med de innledende 
funksjoner, og det planlegges å innføre noen funksjoner i FS for utveksling av 
avtaler, learning agreement og nominasjoner. Fra 2021 er det krav om bruk av 
EWP for avtaleinngåelse og learning agreement, fra 2022 nominasjoner og fra 
2023 karakterutskrifter. 
 
Unit sender et informasjonsbrev til institusjonene om dette. 
 

- eIDAS 
Unit deltar i 2 prosjekter som avsluttes nå til sommeren: 
Det ene prosjektet er med Difi, Brønnøysundregistrene og Skattedirektoratet. 
eID-innlogging er innført i Søknadsweb og kommer snart også i Studentweb. 
Neste år innføres det i Samordna opptak. Til sammen 10 land vil ha innført 
eID i løpet av 2019, og borgere fra disse landene vil kunne bruke sine 
nasjonale løsninger for å logge på våre systemer. 
 
Det andre er ESMO-prosjektet for utveksling av attributter fra utdanning ved 
innlogging med eID. I dette prosjektet er eID implementert som del av Feide 
2.0, noe som muliggjør bruk av eID i alle løsninger som bruker Feide. Generelt 
kan man si at utveksling av attributter med europeiske land har vist seg å være 
svært utfordrende. 
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- Europass 
Unit deltar i modellering av format for digitale vitnemål, slik at formatet som 
Europass utvikler skal være kompatibelt med ELMO. Dette arbeidet vil være 
ferdigstilt i løpet av 2019. 

 

- DigiRec 
Prosjektet koordineres av Nuffic og Unit deltar i styringsgruppen som 
representant for EMREX. NOKUT er en av deltakerne i prosjektet. Det skal 
lages en rapport med forslag til digitalisering av godkjenningsprosessen. 
Prosjektet skal være ferdig innen februar 2020. 

 
Tatt til orientering. 
 
d. EUNIS 5.-7. juni i Trondheim 

Geir Vangen orienterte. NTNU var arrangør med Unit som medarrangør 
 
Tema var «Campus for the future», digitalisering av høyere utdanning i Europa. 
Tidligere har det vært fokus på å prioritere å ta i bruk virtuelle campus, men nå har 
trenden begynt å snu tilbake til fysiske møtesteder/studiesteder. Man erkjenner at 
fysiske møtesteder er svært viktige for både studenter og ansatte. 
Det ble også avholdt en prekonferanse om studentmobilitet. 
 
Tatt til orientering. 
 
f. Manuell rapportering til DBH 

Oppfølgingssak fra januar- og april-møtet. 
 
Gro Christensen orienterte. 
 
Fra møte i FS-planleggingsgruppe i april, ble OsloMet bedt om å undersøke nærmere 
med DBH på 2 punkter: 
 
1. VU for grunnskole- og barnehagelærere 

 Hvilke VU er det som skal inngå i denne rapporteringen.  
Her har Ynge Bersvendsen på DBH tatt denne forespørselen videre opp 
med KD. OsloMet har så langt ikke fått noe tilbakemelding fra DBH. 
 

2. Uteksaminerte grunnskolelærere (MGLU) og deres fagvalg 

 Her var det usikkerhet i hvilke fag som skulle regnes som obligatoriske og 
hva som skulle regnes som valgfag.  
Det er som følger: 

 MGLU1-7: Kun Ped, matte og norsk som er obligatoriske, alle andre fag 
er valgfag. 

 MGLU5-10: Kun Ped som er obligatorisk, alle andre fag er valgfag 
 
Tatt til orientering. 
 
h. Årsrapport 2018 

Årsrapporten var ikke ferdig, og må derfor ettersendes. 
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j. Avtale med Riksarkivet i forbindelse med eksamen 

Knut Løvold orienterte. 
 
Unit har tidligere avtalt med institusjonene at Unit gis fullmakt til å overføre data om 
sensurprotokoller til Riksarkivet. Det ble deretter oppnådd enighet med Riksarkivet om 
at filene sendes i xml-format, men arkivlederne har i etterkant motsatt seg dette. 
Foreløpig plan er derfor at det er institusjonene selv som sender pdf-filer til Riksarkivet. 
Å levere pdf-filer betyr at Riksarkivet mottar dokumenter istedenfor data. 
 
Planleggingsgruppen poengterte at xml er et lovlig arkivformat som burde benyttes til 
filsending til Riksarkivet, og ber Unit kontakte Riksarkivet for å ta opp saken på nytt. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

4.  FS-Kontaktforum høsten 2019 

 

Høstens Kontaktforum avholdes i Oslo på Radisson Blu Plaza 16.-17. oktober. 
Oppstart kl 10:00 første dagen, avsluttes med lunsj neste dag. Deretter blir det møte i 
Planleggingsgruppen om ettermiddagen. Møtet holdes til kl 18.00 for å bli ferdig med 
alle sakene i løpet av dagen. Møte fredag formiddag utgår dermed. 
 
Forslag til program ble diskutert, og bearbeidet videre. Når det gjelder punktet om 
publisering av utvekslingsavtaler på nett, så tar OsloMet kontakt med UiB og UiT for å 
lage en felles sesjon, der alle 3 alternativene presenteres. 
 
 

5.  Innkomne ønsker  

 
Unit mottar jevnlig ønsker om integrasjoner mot FS. Pr i dag har Unit ikke ressurser 
til å utføre alle disse oppgavene. Det er derfor behov for å gjøre en prioritering av 
ønskene. Hvordan skal ønsker vedr. integrasjoner håndteres fremover? 
 
Konklusjon: Det er vanskelig å vite hvilket potensiale et ønske har. Ved vurdering av 
ønskene, bør man vektlegge følgende kriterier: 

- Hvor mye av et ønske er allerede tilgjengeliggjort? 

- Tjenesten finnes ikke nå, hvor stort vil behovet være fremover? 

- Prioriteringskriterier:  
o Kost/nytte 
o Gjelder ønsket flere institusjoner? 
o Tidsaspekt 
o Finnes det et alternativ til innsendt ønske? 

 
Videre arbeid vedrørende API’er: Unit er i gang med å lage et kart over 
integrasjoner. Eventuell opplæring i å lage API’er bør tilbys alle institusjoner som er 
interessert i det. Unit tar en intern diskusjon om mulighet for å tilby opplæring. 
 
Til juni-møtet hadde Unit mottatt 3 ønsker. For alle ønskene gjelder å innhente 
tidsestimat fra utviklingsgruppen for ny behandling på møte i september. 
 
a. UiO – Utvidelse av nytt FS-API om emner 

UiO skal begynne å publisere emnebeskrivelser på nettsidene deres. Til det har de behov for 
data fra flere felter i FS. 
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Direkte fra emnetabellen: 

- Studiepoeng 

- Periode vurdering 

- Periode undervisning 

- Fag sortering 

- Antall forsøk lovlig (eksamen + undervisning)  
 
Og at alle data fra følgende undertabeller blir tilgjengelige som undertjenester: 

- emneoverlapp (VEKTREDREGEL,VEKTREGELEMNE) 
- vurderingstermin (VURDKOMBTID) 
- undervisningstermin (UNDTERMIN_EMNE) 
- infotekst (EMNEINFO) 
- infotermin (INFOTERMIN_EMNE) 
- språk (EMNE_SPRAKVALG) 
- forkunnskapskrav 

(FORKUNNSKAPSKRAV/KRAVELEMENT_FORUTSATT/EMNE_FORUTSATT
/LISENS_FORUTSATT) 

- emnekjede (EMNESAMLING/EMNE_I_EMNESAMLING) 
 
Konklusjon: Siden det finnes en løsning for dette via Studieinfo 2, må det vurderes om dette 
skal prioriteres. I forhold til prioriteringskriteriene som nevnt over, så finnes det da en løsning. 
Uansett kan det være nyttig å få et tidsestimat. Utviklingsgruppa v/Unit bes derfor komme 
med et tidsestimat for arbeidet. Ønsket tas opp igjen på september-møtet. 
 
b. UiB – Integrasjonspunkter for håndtering av betaling av semesteravgift 

UiB ønsker å lage en betalingsløsning for betaling av semesteravgift og trenger da 
integrasjonspunkter mot FS for å 
- Trigge oppretting av semesteravgiftsfaktura (på samme måte som den grønne knappen i 

SW) 
- Hente ut informasjon om fakturareskontro og fakturareskontrodetaljene 
- Registrere innbetaling av beløp knyttet til en faktura (og fordele innbetaling slik at faktura 

blir oppgjort om mulig) 
- Sjekke status betaling på registerkort 
 
Konklusjon: UiB sjekker med sine utviklere om de er interessert i å lage en mikrotjeneste selv, 
som så kan bli tilgjengelig for alle institusjoner. Dette vil kreve en opplæring av utviklerne, og 
tilsvarer noe som er gjort for NTNU.  
Utviklingsgruppa v/Unit bes komme med et tidsestimat for arbeidet. Ønsket tas opp igjen på 
september-møtet. 
 
c. UiS – FS-API for sensoroppdrag og sensoroppnevninger 

UiS har et Difi-prosjekt som går på å lage en Oppdragsportal. Prosjektet «Oppdragsportal» har 
som mål å heve kvaliteten på prosessene for innleie av timelønnede og midlertidig ansatte, 
blant annet ved å sikre sporbarhet i sensoroppnevningene og å sikre at vi har gyldige 
arbeidskontrakter for alle sensoroppdrag (kommisjoner). I de fleste tilfeller vil derfor 
sensoroppnevninger og sensoroppdrag (ekstern deltagelse i kommisjon) først oppstår i et 
annet system enn FS. Det er et ønske for at denne dataen kan automatisk overføres til FS via 
FS-api. 
 
Konklusjon: Det gjøres ikke noe med denne før ekspertgruppe for Vurdering har 
funnet ut hvordan sensorhåndtering skal være i framtiden. Her er det drøftet muligheter 
for at dette i større grad håndteres av sensursystemene, og det krever en større 
gjennomgang.  
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6.  Innkomne ønsker  

 
a. NTNU – FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan 

Av og til er det behov for å endre emnekategori i utdanningsplanen til et helt kull eller for en 
stor gruppe studenter. Rutinen FS718.005 kan oppdatere emnekategori der dette mangler, men 
ønsker et valg for å oppdatere emnekategori i de tilfeller hvor det er gjort endringer i 
emnekombinasjonene. Dvs. der emnekategori på et emne i en students individuelle 
utdanningsplan er ulik den kategorien som er spesifisert på samme emnet i 
emnekombinasjonen (eller som default kategori på emnekombinasjonen 
 
Det legges til et valg for «Endre eksisterende emnekategorier iht. emnekombinasjon» i 
FS718.005. Hvis dette hakes av må det spesifiseres emnekombinasjon. Ideelt også med et valg 
om å kunne kjøre på bare denne eller denne og underliggende emnekombinasjoner, men Unit 
får avgjøre om det sistnevnte kan føre til en for tung jobb. Det viktigste er å lettere kunne få 
endret emnekategorier for større studentutplukk uten at man må gå inn i hver individuelle 
utdanningsplan og fikse manuelt. 
 
Konklusjon: Utplukk på studieprogram. Oppdatere emnekategori på studenten, der det er 
gjort endringer. Ønsket bør løses på enklest mulig måte. 
Vedtak: Til ønskelisten.  
 
b. UiO – FS226.003 Emnekombinasjoner - inkludere kullbegrensning 

UiO gjenbruker emner og emnekombinasjoner år etter år på ulike studieprogrammer. Etter 
som årene går, trenger fakultetene likevel jevnlig å justere på innholdet. Da trenger man 
kontroll og oversikt når emner og emnekombinasjoner i emnekombinasjoner må justeres og 
oppdateres. 
 
FS226.003 brukes for å kartlegge hvilke emnekombinasjoner som må oppdateres når emner/ 
emnekombinasjoner legges ned, samt for å påse at jobben er gjort. 
 
Løsningsforslag: Nye kolonner for kullbegrensing i FS226.003 «Emnekombinasjoner 
emne/emnekombinasjoner inngår i»: 
- Utplukk Emnekombinasjon: vise data fra "Studenter med startperiode kull" fra 

Emnekombinasjon samlebilde, fanen Emnekombinasjon. Se illustrasjon i rød skrift på 
vedlegget ‘fs226-003-40-demo.PNG’ 

- Utplukk Emne, vise: "Studenter med startperiode kull" og siste semester for emne. 
 
Konklusjon: Sette inn Vis-valg.  
Vedtak: Til ønskelisten 
 
c. UiO – FS214.001 Send e-post – knapp for default e-postadresse 

UiO sender sjelden/aldri e-post fra egen e-postadresse, og har faste rutiner for hvilken 
adressetype som skal benyttes. 
Det er tungvint å måtte skrive inn avsender-e-postadresse og gjøre valg for adressetype hver 
gang man benytter FS214.001. 
 
Løsningsforslag: Knapp for ‘Sett som default’, tilsvarende som i bildet Meldingsinformasjon 
 
Konklusjon: Feltet bør endres til default med at det sist brukte kommer opp.  
FS210.001 Brev til enkeltpersoner: meldingsinformasjon, medium for utsending, begge 
ønskes default. 
Vedtak: Til ønskelisten. 
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d. UiO – FS754.001 Gjennomføringsfakta – emne. Fjerne privat mobilnr til 
ansatte 

Rapport FS754.001 viser frem fagpersoners private mobilnummer, hentet fra KORR. UiO 
synes ikke det blir riktig, både fordi de ikke bruker private mobilnummer som en offisiell del av 
arbeidet, samt at de ikke nødvendigvis benytter mobil som kommunikasjonskanal. 
 
Riktigere alternativer ville være å vise frem fagpersonens e-postadresse på institusjonen eller 
telefonnummer arbeidssted og/eller få en Vis-alternativ for kontaktinfo i rapporten. 
 
Konklusjon: Sette inn Vis-valg. Gjelder kun denne rapporten. Fjerne privat mobilnr gjelder 
denne rapporten. 
Det bør generelt tas en diskusjon rundt bruk/visning av epost-adresse/tlf.nr/mobilnr. Denne 
diskusjonen tas på et senere tidspunkt. 
Vedtak: Til ønskelisten. 
 
e. UiO – Studentweb: begrense antall påmeldinger til emner pr semester 

En del studenter melder seg til veldig mange emner. Vi kunne ønske oss en mulighet til å sette 
inn et tall på maksimalt antall emner eller antall studiepoeng en student får mulighet til å melde 
seg til per semester. Vi ville i første omgang gjerne fått luftet saken med de andre institusjonene 
i planleggingsgruppen, for å avdekke om dette er et sær UiO-problemstilling som andre 
institusjoner er ikke vil se nytte av å få en løsning på. Vi sender det som endringsønske slik at 
vi kan få presentert problemstillingen. 
 
Det finnes mulighet for å begrense emner innenfor en emnekombinasjon med maksimal antall 
vekting. Ikke helt det man etterspør, men eneste funksjon i denne retningen. 
 
Konklusjon: Det må lages en juridisk holdbar løsning dersom dette skal innføres. Forskriften 
må endres først, deretter gjøre endringer i FS jfr. endret forskrift. 
Det er pr i dag kun UiO og UiB som har undervisningsopptak. UiT benytter 
undervisningsaktivitet til å informere om mulighet til å sette seg på venteliste. 
Vedtak: Ønsket avvises. 
 
f. UiS – Emneevaluering via FS 

Pr. i dag så har vi alle applikasjoner vi trenger for å gjøre emneevalueringen i FS. Studentene 
kan gjennomføre evalueringen i Studentweb, Fagpersonweb kan brukes til å gi en enkelt 
oversikt over den enkelte faglærers resultat på emner og STAR/Tableau kan brukes til å lage 
mer avanserte statistikker. Dersom ikke alle emner skal evalueres årlig, kan evt. utvalgte 
personer sette opp hvilke emner som skal evalueres i Fagpersonweb/direkte i FS. 
I FS finnes det allerede mulighet til å kjøre spørreundersøkelser, men pr. i dag ikke på 
emnenivå. I Studentweb og Fagpersonweb må det evt. også gjøres noen tilpasninger for å 
kunne benytte det i forbindelse med emneevaluering. 
 
Konklusjon: OsloMet har kjøpt inn EvaluationKit, som de tar i bruk til høsten. 
USN har konkludert med at disse evalueringsverktøyene pr i dag ikke er godt nok 
integrert mot Canvas. USN har brukt Questback i mange år, og bruker Tableau til 
rapporter, da Questback ikke har gode nok rapporter. 
 
Løsningen må være å få data inn/ut av FS på en sikker måte. Det bør derfor lages 
integrasjoner som henter data ut via Canvas. Dette hører inn under 
undervisningsnære systemer, ikke studieadministrative systemer. 
Vedtak: Ikke til ønskelisten. 
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7.  Digitalisering av vitnemål 

 
På møte i Planleggingsgruppen i september 2018 startet gruppen en diskusjon om 
digitalisering av vitnemål.  
 
På møte i april i år kartla gruppen hvilke aktiviteter som skal til for å digitalisere 
vitnemål og kursbevis på tvers av utdanningsnivåene, både i Norge og internasjonalt. 
Det er: 

- Hvordan foreta signering? 

- Hvordan lagre data inkl. gamle vitnemål? 

- Hvordan sikre at studenten ikke endrer sitt vitnemål? 

- Hvilken informasjon skal inngå i vitnemålet? 

- Hvordan kunne lese innholdet i et vitnemål? Pdf-fil, xml, via Vitnemålsportalen. 
Innholdet må være lesbar i ettertiden, i mange tiår fremover. 

 
Arbeidsprosessen for utstedelse av vitnemål må beskrives. Dette er en jobb som 
institusjonene må gjøre, men Unit kan bistå. 

- Beskrive hvilke regelverk som styrer prosessene, ev. om dette gjøres ut fra gammel 
praksis 

- Beskrive hvordan dette gjøres i dag, og komme ev. med forslag til hvordan man 
bør håndtere signering 

- Starte med Planleggingsgruppen for å kartlegge ulikheter før man går videre til de 
andre institusjonene 

 
Beskrivelse av arbeidsprosessen er igangsatt ved at institusjonene, som er representert i 
Planleggingsgruppen, har sendt inn beskrivelse av regelverk fra deres institusjon samt 
kost/nytteverdi av å bli kvitt papirutgaven.  
 
Det ble møtet i april også vedtatt å danne en liten arbeidsgruppe som skal se på 
følgende: 

- Hva må digitaliseres 

- Hva kan digitaliseres på kort sikt (miminumsløsning for digital vitnemål) 

- Hvordan  
o Lage digital vitnemål 
o Hvordan utøve kontroll og godkjenning 
o Hvilke krav til signering 
o Hvilke formalkrav til dokumentet 
o Hva slags papirdokument til seremonier (eventuelt) 
o Hvordan lagre og tilgjengeliggjøre 

 
Videre arbeid skal kartlegge: 

- Akkreditering 

- Lagring på lang sikt 
 
 
Unit hadde bedt om å få forslag til kandidater til en arbeidsgruppe. Det kom inn forslag 
fra 7 institusjoner, og alle 7 kandidatene ble tatt med. Gruppen består herved av: 

- OsloMet: Siv Marit Nordhagen 

- KHiO: Alexandra Mertens 

- UiA: Linda Bø 

- NTNU: Anette Knutsen 
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- KRUS: Simon Friis Larsen 

- UiT: Ottar Karsten Hoem 

- UiO: Jonny Roar Sundnes 

- Unit: Geir Vangen 
 
Planleggingsgruppen foreslo UiOs medlem som møteleder. Lena tar dette opp med 
Jonny Roar. 
 
 

8.  Forslag til webinarer høsten 2019 

 
Frist for innsending av forslag var satt til 12. juni. Unit har mottatt forslag fra NLA 
Høgskolen, OsloMet, HiMolde, VID, NIH, HINN og HiVolda. 
 
Da Unit ikke hadde hatt tid til å se på forslagene, vil saken behandles pr. mail. 
 
 

9.  Møteplan høsten 2018 

 
Høstens møteplan blir:  

- Tirsdag 10. september kl 12:00 – 15:00 via Skype. Hvis nødvendig, holdes et 
Skype-møte også dagen etter på samme tidspunkt. 

o Møtereferater: vil ligge tilgjengelig på nett.  
o Orienteringssaker: Unit sender et notat i forkant til Planleggingsgruppen.  
o Prioritering av ønsker: gjøres via nett.  
o Øvrige saker diskuteres via Skype. 
 

- Torsdag 17. oktober kl 13:00 – 18:00, sted: Radisson Blu Plaza, Oslo. På dette 
møte må vi diskutere tema til vårens Brukerforum. 

 
 

10. Eventuelt  

 
Ingen saker under Eventuelt. 
 
 
Neste møte:  10. september 2019 kl 12:00 – 15:00 
  

Sted: via Skype 
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 26. juni 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 
 
Sept. 2019: IAM-prosjektet i regi av 
Uninett er i en fase der det velges 
systemer for IAM til erstatning for dagens 
systemer (som Cerebrum). Det har ikke 
kommet så langt som til å vurdere dette 
med om en person tilknyttet en 
institusjon skal ha flere brukernavn, 
avhengig av roller (ansatt, student osv.) 
 

CERES Diskutere med 
institusjonenes 
IT-avdelinger 
 
 
Sept. 2019: 
Avventer med 
denne til 
arbeidet i regi 
av Uninett 
kommer i gang. 
 

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 
 

CERES September 2017: 
Må utsettes pga 
ressursmangel 
hos Unit 

 
 
 

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 
 
FS-kontingenten faktureres uten mva (er 
en medlemsandel), mens Fs-drift 
faktureres med 25 % mva (er salg av 
tjeneste). 
 

 
 
 
 
 
Unit 

 
 
 
 
 
Når mva-
spørsmålet er 
avgjort 
 
Sept. 2019: 
Saken er fortsatt 
under 
utredning ifm 
Tjenestestyring. 
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Saker som skal følges opp (fra november 2018-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

18/18 Sak 1 Referat fra møte i september – 
Manuelle rapporter til DBH: sjekke hva 
andre institusjoner har. 

UiT og 
OsloMet 
 

01.11 Arbeidet er 
påbegynt og det 
kommer konkret 
forslag som kan 
sendes ut på 
høring senere 
 
22.01.2019:  
Nytt notat sendes 
til PL-gruppa. 
Skal være en 
vedtakssak på 
april-møtet 
 
April 2019: Egen 
sak på møtet. 
OsloMet sender 
saken til NSD. 
Saken må 
deretter 
diskuteres 
mellom KD, 
NSD, 
institusjonene og 
Unit.  
 
Orienteringssak 
til juni-møtet. 
 
Juni 2019: DBH 
har sendt saken 
til KD. 
 

 
 
 

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 April 2019: 
Uninett har et 
prosjekt i gang 
ang. anskaffelse 
av IAM.  
La stå. 
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Saker som skal følges opp (fra april 2019-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

9/19 Sak 6b Innkomne ønsker – NTNU – Ny 
rolle for vitnemålsproduksjon: 
OsloMet sender inn forslag vedr. roller og 
vitnemål. 
 

NTNU og 
OsloMet 

Sept 2019: Ikke 
sendt forslag 

10/19 Sak 10 Studierettperiode:  
Sende ut en minihøring, der 
institusjonene beskriver hvordan 
løsningen bør være, uavhengig av 
hvordan dette fungerer i dag. 
Unit informerer institusjonene om 
det videre arbeid saken. 
 

Unit v/Marte 
og 
institusjonene 

Sept 2019: Ikke 
gjort noe med 
dette 

12/19 Sak 13 Eventuelt – Import av karakterer 
til Fagpersonweb: UiT ser på ønsket fra 
NMBU, innsendt i 2017, og legger til 
UiTs ønsker. 
 

UiT Juni 2019: Saken 
fra UiT gjelder 
registrering av 
arbeidskrav 
(godkjent/ikke 
godkjent). 
Canvas-
prosjektet har 
satt i gang å lage 
en integrasjon 
slik at dette 
ønsket ikke 
lenger er aktuell. 
Import vil da skje 
via LTI. UiT 
kommer derfor 
ikke til å følge 
opp saken.  
 
Unit kontakter 
Vegard Moen i 
Units 
Trondheims-
avdeling.  
 
Kan utgå? 
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Saker som skal følges opp (fra juni 2019-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

13/19 Sak 3b Orienteringssaker – EWP2.0: 
Sende et informasjonsbrev til 
institusjonene om krav om oppkobling til 
EWP-nettverket. 
 

Unit v/Geir Sept.2019: 
Saken kan 
lukkes. Videre 
informasjon til 
institusjonene 
går via 
prosjektet ifm 
digitalisering av 
student-
mobilitet 

15/19 Sak 3j Orienteringssaker – Avtale 
med Riksarkivet ifm med eksamen 

Unit Kontakte 
Riksarkivet ang. 
filsending i xml-
format 

 

Sept. 2019: 

Ikke gjort 

16/19 Sak 5 Innkomne ønske vedr. 
API’er 
 

Unit Avklare med 
utviklerne om 
mulighet for å gi 
opplæring i å lage 
APIer 
 
Sept. 2019: 
Ikke ressurser 
til å gi 
opplæring 
 

17/19 Sak 5 Innkomne ønske vedr. 
API’er 
 
 

Unit  Innhente 
tidsestimat fra 
utviklings-
gruppen 
 
Sept. 2019: 
Ikke ressurser 
til dette i høst. 
 

18/19 Sak 5c  Innkomne ønsker vedr. 
API’er: UiS - Sensoroppdrag og 
sensoroppnevninger 

 Ta en større 
gjennomgang av 
sensor-
håndtering 

19/19 Sak 5d Innkomne ønsker –  Fjerne privat 
mobilnr til ansatte 
 

 Diskutere 
generelt 
bruk/visning/ av 
e-postadresse, 
tlf.nr og mobilnr. 

 



 

Unit – Direktoratet for IKT og 

fellestjenester i høyere utdanning og 

forskning, avd. Oslo 

 

   

Vår dato  Vår referanse 

018.09.2019  FS-19-040 

Deres dato  Deres referanse 
    

 

 

Referat fra møte i ekspertgruppen for undervisning 16. september 
2019 

Til stede 

Thor Højgaard Anti, NMBU 
Nils Christian Fareth, UiT 
Anna Laupsa Helvik, 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 
  

Forfall: 
Geir Vangen, Unit 

 

Agenda 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet ble godkjent. 

  

2. Orienteringssaker 

Ingen bestemte orienteringssaker, men det kom spørsmål om hvem som vedtar budsjettene for FS 
etter at Årsmøtet og styret forsvant. Det er ledelsen ved Unit som utarbeider forslag til budsjett, og 
KD som godkjenner. 

  



3. Ny undervisningsmodul - "fase 2". 

Plan for utkast til fase 2 av implementering av ny undervisningsmodul ble lagt fram. Planen 
innebærer fjerning av terminnummer på undervisningsenheter og -aktiviteter, til fordel for År-Termin 
fra og År-Termin til og Dato-fra og Dato-til.  

Gruppen mener også at vi kan fjerne disiplin/form i fase 2, og innføre ny tabell Undervisningsform.  

Konvertering: 
Gruppen ønsker at all eksisterende data konverteres. Eventuelle data som ikke lar seg konvertere pga 
ulike mangler, sendes til institusjonene i form av rapport.  

  

Spørsmål: 
Kan Fra-til termin (og dato) komme i prod som inaktive felter, slik at fremtidige enheter og aktiviteter 
kan planlegges før modellendringen trer i kraft? Kun for datainnsamling. Unit undersøke dette. 

Oppmøte: 
Vi må se nærmere på løsning for møttregistrering (første forelesning). Løses trolig av eventuelt-saken 
fra OsloMet.  

Problemstillinger rundt undervisningsmeldinger. 
Skal vi ha Fra-til felt også på melding, men hvor det implisitt er det samme som enheten? Diskuteres 
nærmere.  

  

Endringen vil kreve en del ressurser for tilpasning av blant annet API, webservices og Studentweb.  

I henhold til foreslått tidsplan, vil endringene kunne tre i kraft fra høsten 2020. Dette er avhengig av 
at det er tilstrekkelig med tid og ressurser på Unit for å implementere endringene. Planen må 
prioriteres opp mot andre utviklingsprosjekter. 

Konklusjon: 
Gruppen støtter planen, men ønsker en så tidlig leveranse som mulig. 

  

4. Kort status Arbeidslivsportalen 

ALP er i rute, og det jobbes mot første delleveranse i høst. Den vil inneholde funksjoner for 
planlegging av praksisaktiviteter.  

Første pilottest planlegges i løpet av høsten. 

Husk å abonnere på ALP-bloggen for å få siste oppdateringer. Ligger på: 
https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/ 

Blogg - husk å abonnere 

  

5. Innkomne saker og ønsker 
a) UiT: Dashboard for undervisning (JIRA FS-869) 

Gruppens vurdering er at mye av dette kan dekkes av Tableau.  

Samtidig kan det være behov for ulike varsler i undervisningssammenheng. UiT sender 
oppfølgingsmail om hvor behovet er størst angående varsler, slik at dette kan spesifiseres nærmere. 

Konklusjon: 
Avvist inntil videre 

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/
https://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2019/und-2019-09-16/sakspapirer/fs-869.pdf


  

b) Nord: Oppretting av undervisningsenheter - filtrere bort praksisemner (JIRA FS-868) 

Vanskelig å se hva dette skal løse, da opprettingen av und.enheter i seg selv ikke medfører noen 
avhengigheter som bør være problematiske. 

Gruppen ønsker heller et generelt filter for emnetype i rutinen. Da kan oppretting av 
undervisningsenheter gjøres ut fra konkrete emnetyper.  

Konklusjon: 
Revidert ønske støttes, så fram det er en liten utviklingsjobb. 

  

6. Eventuelt 

OsloMet ønsker nytt felt for status om en timeplanaktivitet har obligatorisk oppmøte eller ikke. J/N 
per timeplanrad.  

Støttes av gruppen. Bør tas videre med Fagpersonweb, slik at det ikke vises oppmøte for forekomster 
hvor det har status N.  

(Bør være standard J for de som ikke bruker TP).  

På sikt integrasjon med TP, slik at denne statusen kan arves fra "Obligatorisk oppmøte" i TP 

  

Neste møte: 

Mandag 16. mars 2020 på Unit. 

 

https://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2019/und-2019-09-16/sakspapirer/fs-868.pdf


<sideskift> 



Unit – Direktoratet for IKT 

og fellestjenester i høyere 

utdanning og forskning, 
avd. Oslo 

 

   
 

Vår dato  Vår referanse 
 

02.10.2019  FS-19-003-15 
 

Deres dato  Deres referanse 
 

     
 
 
 
 
 

Notat med orienteringssaker 

Sak 3 Orienteringssaker 

Møte i FS-planleggingsgruppe 17. oktober 2019 
 

 

a.  Status Unit 

 
Orientering om status blir gitt på Kontaktforumet.  
 

b.  EMREX, Erasmus Without Paper, eIDAS, Europass og DigiRec 

 
i. Emrex 

Mobilitetsprosjektet som utdanningsministeriet i Tyskland har initiert er i full 
gang, og første universitet (Göttingen) har nå koblet seg opp til testmiljøet for 
EMREX for å levere data til nettverket. De første testene har vært vellykket, data 
er levert. Også Hochschule Harz er igang med testing av dataleveranse til 
EMREX, disse er ikke med i dette nasjonale prosjektet. 
Første pilot i produksjon er fortsatt tenkt mellom RWTH Aachen og NTNU. 
 
Flere greske konstellasjoner av utdanningsinstitusjoner er i gang med å se på 
EMREX. 
 
NOKUT er igang med bruk av data fra EMREX-nettverket for sin 
godkjeningsprosess. Dem som søker godkjenning hos NOKUT kan levere data 
fra EMREX: 
 
På EAIE-konferansen var det en egen stand for EMREX, sammen med 
Europass. 
 
ii. EWP 2.0-prosjektet 

Prosjektet går ut året. Nå jobbes det med produksjonssetting. Det planlegges nå et 
EWP3.0-prosjekt som Unit vil forsøke å bli med på. I første omgang vil dette bli 
forsøkt finansiert gjennom EUs CEF-program. Det ble utlyst en konkurranse om 
CEF-prosjektmidler, som har frist i november for søking. Hele potten vil her gå til et 
prosjekt. Her vil Unit forsøke å delta på søknad sammen med EUF (European 
University Foundation) om disse prosjektmidlene. 
Det vil settes opp et nasjonalt prosjekt for digitalisering av studentmobilitet-
prosessen. Prosjektet vil bli ledet av Unit, og vil kobles til EWP-nettverket. 
Prosjektforslag til fagutvalg for utdanning vil bli laget innen august. 
 



EU-kommisjonens krav om at man skal være koblet til EWP-nettverket tilsier at alle 
FS-institusjonene kobles til i løpet av 2019 med de innledende funksjoner, og det 
planlegges å innføre noen funksjoner i FS for utveksling av avtaler, learning 
agreement og nominasjoner. Fra 2021 er det krav om bruk av EWP for 
avtaleinngåelse og learning agreement, fra 2022 nominasjoner og fra 2023 
karakterutskrifter. Under FS er det satt opp en egen nettside om EWP. 
 
iii. eIDAS 

Unit har deltatt i 2 prosjekter som ble avsluttet sommeren 2019: 
Det ene prosjektet er med Difi, Brønnøysundregistrene og Skattedirektoratet. 
eID-innlogging er innført i Søknadsweb og Studentweb som del av dette 
prosjektet. Neste år innføres det også i Samordna opptak. Til sammen 10 land vil 
ha innført eID i løpet av 2019, og borgere fra disse landene vil kunne bruke sine 
nasjonale løsninger for å logge på våre systemer. 
 
Det andre er ESMO-prosjektet for utveksling av attributter fra utdanning ved 
innlogging med eID. I dette prosjektet er eID implementert som del av Feide 2.0, 
noe som muliggjør bruk av eID i alle løsninger som bruker Feide. Generelt kan 
man si at utveksling av attributter med europeiske land har vist seg å være svært 
utfordrende. Det er imidlertid kommet på plass noen generelle API’er i FS for 
utveksling av attributter, noe som kan være ønskelig å videreføre som nasjonale 
tjenester der en kan spørre etter noen studentdata uten å angi en institusjon 
spesifikt (lik det som gjøres i Vitnemålsportalen). 
 
iv. Europass  

Som del av digitalisering av Europass-dokumentene defineres også en ny standard 
for “digital credentials”. Unit deltar fra Norge for å lage en pilot med digitale 
vitnemål fra høyere utdanning. Dermed kan vi få testet denne samtidig parallelt 
med aktivitetene vi har for digitalisering av vitnemål. 
 
Unit deltar også i vurdering av modellen for “digital credentials”, med mål om at 
formatet skal være kompatibelt med ELMO. Dette arbeidet vil være ferdigstilt i 
løpet av 2019. 

 
v. DigiRec 

Prosjektet koordineres av Nuffic og Unit deltar i styringsgruppen som 
representant for EMREX. NOKUT er en av deltakerne i prosjektet. Det skal 
lages en rapport med forslag til digitalisering av godkjenningsprosessen. Prosjektet 
skal være ferdig innen februar 2020. 
 

c.  Veikart for studieadministrative systemer, møte i Digitaliseringsstyret  

28. -29. august 

 
Prosess for utvikling av et veikart for studieadministrative tjenester ble lagt frem 
som en orienteringssak for Digitaliseringsstyret. Mer informasjon på møtet. 
 

d.  Digitalisering av vitnemål, status arbeidsgruppen 

 
Arbeidsgruppen startet sitt arbeid på møte 1. oktober. Simon Friis Larsen, KRUS, 
ble valgt som gruppeleder. Fra Unit deltar Geir Vangen. 
Agenda for dagen var: 

1. Konstituering 



a. Valg av gruppeleder 

b. Valg av referent 

2. Utarbeide forslag til mandat 

3. Gruppens arbeidsform 

4. Digitalisering av Europass v/Geir Vangen 

5. Starte arbeidet med kartlegging av arbeidsoppgaver som skal løses 

6. Videre møtevirksomhet 

 
Forslag til mandat ble laget. Gruppen forsøker å ferdigstille arbeidet før nyttår, og 
at Unit deretter sender rapporten på høring til UH-institusjonene. Som del av 
arbeidet vil det gjennomføres en pilot med Europass digital credential for å teste 
ut denne. Referat kommer. 
 

e.  Møte i Fagutvalget for utdanning 19. august 

 
Se eget referat. 
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Nasjonal arbeidsgruppe for digitalisering av vitnemål 

Referat – IKKE GODKJENT 
 

 

Tid og sted: Tirsdag 1. oktober 2019, OsloMet – Pilestredet 46 

 

Til stede:  Siv Marit Nordhagen, OsloMet 

Linda Bø, UiA 

  Anette Knutsen, NTNU 

  Simon Friis Larsen, KRUS 

  Ottar Karsten Hoem, UiT 

  Jonny Roar Sundnes, UiO 

  Geir Vangen, Unit 

 

Forfall:  Alexandra Mertens, KHiO 

Referent:  Siv Marit Nordhagen 

 

Agenda: 

1. Konstituering 

a. Valg av gruppeleder: Simon Friis Larsen ble enstemmig valgt til gruppeleder 

b. Valg av referent: Siv Marit Nordhagen 

 

2. Utarbeide forslag til mandat 

Forslag til mandat for arbeidsgruppen ble utarbeidet i møtet. Simon Friis Larsen bearbeider 

mandatet og sender det til gruppen til gjennomsyn sammen med referatet. Mandatet 

godkjennes i neste møte. 

 

3. Gruppens arbeidsform 

 Se mandatet 

 Unit oppretter Microsoft Teams for gruppen, og inviterer til Zoom-møte annenhver 

fredag kl. 12-13 frem til rapporten skal leveres (dvs. 5 møter). Første Zoom-møte 

avholdes 18.10. Fysiske møter avholdes etter behov. 

 Gruppen leverer ferdig rapport innen 15.12 d.å.. Unit sender denne ut på høring til 

sektoren (og muligens også til UHR). Unit involverer gruppen ved behov etter dette. 

 

4. Digitalisering av Europass v/Geir Vangen 

 Se vedlagte presentasjoner som Geir la frem: "Digitale vitnemål.pdf" og "DigiRec-
DataExchange.pdf" 
 

 Unit er med som Pilot for Europass Digital Credentials. Det ønskes testinstitusjoner, 
hvor man bl.a. skal teste saksgang. Geir gir oss mer informasjon. 
Gruppemedlemmene melder ifra om våre institusjoner ønsker å delta. 



 

5. Starte arbeidet med kartlegging av arbeidsoppgaver som skal løses 

 

Oppgaver Ansvarlig Utført 

Hva skal et digitalt vitnemål inneholde? 

 Utgangspunkt i UHR-malen 
https://www.uhr.no/_f/p1/id785cf8e-93d2-4243-a5bf-
0be68641755d/kort_versjon_mal_for_vitnemaal_juli_201
3_l_29487.pdf  

 Standarddata som kommer fra FS 

 Ha med fødselsnummer? 

 Forskjell på vitnemål og DS. Mulig å integrere disse i en 
digital løsning? 

 

  

Er det andre formelle krav til digitalt vitnemål?    

Signatur. Hvilke krav stilles?  
 

Jonny og Ottar 
sjekker med 
juristene på egen 
inst.   

 

Hva med fellesgrader? Spesielle utfordringer i forhold visning av 
til logo til alle institusjoner som samarbeider om graden? 
 

  

Langtidslagring. Institusjonene har ansvar for dataene? Hva om 
en institusjon avvikles? Hvem overtar da ansvaret for dataene? 
 

  

Prinsipper for sikring av data. Bør ikke være mulig å endre data i 
allerede produserte vitnemål. 

  

Kontrollfunksjon for å sikre at vi utleverer riktige data, og hva skal 
kontrollfunksjonen ev. innebære? 
 

  

Verifisering. Hvor lang varighet skal verifiseringen ha?  
 

  

Begrensninger for innlogging for vitnemålseier? Vi må ha en 
løsning for de som ikke kan logge seg på ID-porten eller har aktiv 
Feide-konto 
 

  

Kontroll av akkreditering? NOKUT må ev. få inn en løsning……   

Hva kan vi få på plass som en minimumsløsning? 
 

  

Ev. behov for kursbevis, og hva dette skal inneholde?  
 

Alle ser på det til 
neste gang 

 

Ikke-vitnemålsgivende studier (ingen gradsoppnåelse). Skal det 
lages en digital løsning for dette?  
 

  

 

https://www.uhr.no/_f/p1/id785cf8e-93d2-4243-a5bf-0be68641755d/kort_versjon_mal_for_vitnemaal_juli_2013_l_29487.pdf
https://www.uhr.no/_f/p1/id785cf8e-93d2-4243-a5bf-0be68641755d/kort_versjon_mal_for_vitnemaal_juli_2013_l_29487.pdf
https://www.uhr.no/_f/p1/id785cf8e-93d2-4243-a5bf-0be68641755d/kort_versjon_mal_for_vitnemaal_juli_2013_l_29487.pdf


Oppgave til neste møte: Alle ser på oppgavene som er listet opp over og gjør seg opp noen tanker 

om disse. Om mulig vil vi kanskje kunne kvittere ut punktene om "signatur" og "Ev. behov for 

kursbevis" neste gang. 

 

6. Videre møtevirksomhet 

Beskrevet i sak 3, "Gruppens arbeidsform", og i mandatet. 
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Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester  
i høyere utdanning og forskning 

Fagutvalg for utdanning 

 

   
 

  

UTKAST: Referat fra møte i Fagutvalg for utdanning 
Møte 5/2019 
Dato 19.08.2019 
Tid 12:30-13:50 
Sted Nettmøte 
Medlemmer   
Tilstede Marianne Øhrn Johannessen, 

UiA (leder)  
Solve Sæbø, NMBU  

 Marianne Brattland, OsloMet  
 Heidi Adolfsen, UiT  Christen Soleim, UiB 
 Morten Stene, NSO  Jon Lanestedt, Diku 
 Knut Martin Mørken, UiO Hjørdis Hjukse, USN 
 Bjørg Kristin Selvik (HVL) Veslemøy Hagen, UiS 
Ikke tilstede Berit Kjelstad, NTNU Anne Berit Swanberg, BI 
 Bente Ringlund Bunæs, UHR  
Unit Arve Olaussen Ann Elisabeth Wedø 
 Anne Kathrine Haugen Kjersti Lerstad 
 Jørgen Ofstad   

 

Agendapunkt Tema 
  
Innledning og godkjenning av 
referat 

Leder ønsket ny deltaker i fagutvalget velkommen:  
Veslemøy Hagen erstatter Tom Ryen, UiS. 
Referatet fra forrige møte ble godkjent. 

Nasjonal samordning av 
masteropptak – Prosjektforslag 

Fagutvalgets innspill. 

Studentmobilitet - Mandat for 
konseptfase 

Fagutvalgets innspill. 

Opptak phd Fagutvalgets innspill. 
Arbeidslivsportalen 
(orienteringssak) 

Fagutvalgets innspill. 

Møteplan for høsten Fagutvalgets innspill. 
Eventuelt Fagutvalgets innspill. 

 
 

Nasjonal samordning av masteropptak – Prosjektforslag  
Christen Soleim, UiB, orienterte kort om prosjektforslaget som er utarbeidet etter ønske fra fagutvalget.  
UHR har igjennom sitt utredningsarbeid påpekt at det er store gevinster å hente for sektoren ved å 
digitalisere masteropptaket. BOTT-samarbeidet har hatt dette på agendaen tidligere og kommer nå med 
forslag til et nasjonalt prosjekt. Forskrift og det organisatoriske kan ivaretas av BOTT, mens Unit må stå for 
det tekniske. Forslag til budsjett innebærer frikjøp av nøkkelpersoner.  

Unit kommenterte at løsningen forutsetter at man bygger teknisk plattform til nytt felles opptakssystem 
gjennom fagskoleopptaket. Masteropptaket bygger videre på dette og kostnadene blir derfor mindre enn en 
frittstående løsning for masteropptaket. 



Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester  
i høyere utdanning og forskning 

Fagutvalg for utdanning 

 

   
 

I diskusjonen ble det stilt spørsmål om vi bør utfordre KD rundt felles retningslinjer? Viktig med deltakelse 
utover BOTT, og en av høyskolene bør også være med. 

Anbefaling fra fagutvalget: 

• Bør ha tydelige gevinstplaner og forklare budsjettet bedre (inkl. forholdet til fagskoleopptaket) 
• Bredden av ulike studieprogrammer må inn samt også studentperspektivet 
• Inkluder Opptakslederforum og evt. en referansegruppe, legge en realistisk og effektiv fremdriftsplan 
• Utnytt kompetansen hos institusjoner som allerede har sentralisert sitt masteropptak. 
• Et enstemmig fagutvalg er positiv til gjennomføringen av dette prosjektet.   

 

Studentmobilitet - Mandat for konseptfasen 
Unit orienterte om arbeidet som begynte for et par år siden i dialog med Diku men har senere stanset opp. Vi 
ønsker å ta tak i dette og få et vedtak i Digitaliseringsstyret slik at vi kan gå i gang med konseptfasen i 2020. 
Det behøves flere avklaringer rundt konsept og i hvilken rekkefølge vi skal ta dette videre.  

Anbefaling fra fagutvalget: 

• Utvalget er generelt positive til at det settes ny kraft bak dette 
• Ønsker en referansegruppe med flere institusjoner med i arbeidet 
• Bør også koble på nasjonalt nettverk og høyskolene samt NSO 

 

Opptak phd 
Knut Mørken, UiO orienterte kort om bakgrunnen. UiO har et miljø som jobber aktivt med dette og som 
gjerne vil finansiere en pilot.  Arbeidsgruppen er avhengig av at det gjøres en mindre jobb i Unit rundt FS, 
men det virker som det har stoppet opp. UiO avklarer med Unit hva som kreves for å få et bedre 
beslutningsgrunnlag.  
 
Anbefaling fra fagutvalget: 

• Et enstemmig fagutvalg er positive til en pilot, og støtter målet om at hele opptaksprosessen på sikt 
skal digitaliseres, men dette må ikke gå på bekostning av masteropptaket og Arbeidslivsportalen som 
begge er prioritert høyere. 

• Ettersom dette er tenkt å bli en sektorløsning bør UiO ha med minimum en annen institusjon i 
gruppa (UiA og NMBU ble nevnt som eksempler). Viktig at phd-ekspertise er på plass i 
utviklingsarbeidet. Saken er ikke tatt opp formelt i BOTT-samarbeidet, men det jobbes sammen på 
saksbehandlernivå. 

Arbeidslivsportalen (orienteringssak) 
Marianne Brattland, OsloMet, orienterte kort ettersom det ble orientert om prosjektet på forrige møte. 
Prosjektet er i rute og ekstern evaluering er nå gjennomført med gode tilbakemeldinger. 
 
Det er utarbeidet to forslag til fordelingsnøkkel for fordeling av utviklingskostnadene: 

• Fordeling ut fra antall studenter ved sykepleier- og lærerutdanningene. 
• Fordeling ut fra totalt antall registrerte studenter på en institusjon. Ivaretar at portalen får langt 

bredere digital samhandling med arbeidslivet. 



Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester  
i høyere utdanning og forskning 

Fagutvalg for utdanning 

 

   
 

Momenter fra diskusjonen: 
- Hvem skal ta ansvar for videreutviklingen av portalen fra høsten 2020? Unit: Det skal etableres en modell 
for tjenestestyring som vil ta for seg drift og videreutvikling. 
- Tydelighet rundt ambisjonsnivå 
- Vi må begynne med noen profesjonsutdanninger, så kobler vi på flere og flere. 
- Vi må legge til rette for ulike former for næringslivskontakt (digitalt, fysisk, osv.)  
- Ønsker mer utfyllende beskrivelse av samarbeidet med næringslivet.  
- Hva er «Praksis»? Ikke entydig betydning.  
 
Det ble gjort oppmerksom på at tidligere saksdokumenter til Digitaliseringsstyret beskriver prosjektet 
grundigere enn siste saksdokument som har fokus på finansiering.  

Anbefaling fra fagutvalget: 

• Det er en positiv oppslutning om Arbeidslivsportalen som felles løsning for sektoren.  
• Fagutvalget er tilfreds med at den eksterne kvalitetssikringen slår fast at prosjektet har god styring 

og kontroll.  
• Fagutvalgets anbefaling mht. fordeling av utviklingskostnadene går i retning av finansieringsmodell 2, 

men det er viktig å adressere fase 2 og hva som skal utvikles videre, dvs. at det må tilrettelegges for 
praksis og arbeidslivserfaring i andre profesjonsstudier og i disiplinstudier for at den skal dekke 
sektorens behov 

Møteplan for høsten 
Mulig nettmøte i slutten av september knyttet til arbeidet med KD-oppdraget.  
Høstens heldagsmøte må sannsynligvis bli i oktober. 
Et kort nettmøte i forkant av Digitaliseringsstyremøtet 20. november.  

Unit sender ut tre Doodle´r for å finne datoer.  

Eventuelt 
Fagutvalgets leder på pekte at vi har en utfordring som utvalg: Vi driver mye med administrative 
digitaliseringsstrategier, og ikke nok med å utvikle læringsprosesser. Selv om førstnevnte er viktig og vil være 
ressursbesparende på sikt, må vi i høst gå inn på læring og kompetanse.  

Unit påpekte at dette bør være hovedtema på høstens heldagsmøte. 

Møtet ble avsluttet kl. 13:50 
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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.
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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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FS-19-006-5 
 

Noen stikkord med forslag til tema hentet fra evaluering av FS-Brukerforum høsten 2018 

FS-relatert: 

Hva ønskes Kommentar 

Undervisningsmodulen 
- Dele i ulike paralleller? 
- Plenum? 

Tips og triks til mulighetene som ikke er mest 
brukt, de mest brukte kommer sikker i et 
webinar 

Workshops/minikurs, hvilke? 
 

Workshops (paralleller) 
Mange ønsker seg mer av dette fremfor 
foredrag i plenum. 

Arbeidslivsportalen 
- Plenum? 
- Stedkoder og Arbeidslivsportalen 

 
 
Workshop (parallell) 

Webapplikasjoner 
 

Hvilke er mest aktuelle våren 2020? 

Nytt fra FS 
Videreutvikling av FS (FS2.0)? 

Plenum 

Datavarehus/STAR/Tableau for studiedata Parallellsesjon/workshop 

Digitalisering 
 

Hva er mest aktuelt? 

Status Unit/tjenestestyring Plenum 

Rapportering til DBH Parallellsesjon 

EpN  

Flere Best practice-historier Parallellsesjoner 

Studentmobilitet Parallellsesjoner 

Flyt Parallellsesjon/workshop 
 

Annet: 

 Egen sesjon vedr. opptak 

 Bra med brukerstøttestand 

 Aktivisere deltakerne mer 

 Streaming av sesjoner 

 Nok tid til mingling/erfaringsutveksling 

 Gode beskrivelser av tema slik at man treffer målgruppen bedre 

 Gå litt mer i dybden på noen tema 

Det er reservert 1 plenumssal (som kan deles i to) + 3 grupperom.  

 

Kommentar fra Unit, seksjon for studieadministrative tjenester: 

På bakgrunn av evalueringen fra forrige brukerforum, samt seksjonens egen evaluering, ønsker vi å 
vurdere å endre litt på formen på brukerforum. Vi ønsker å redusere på mengden monologer fra en 
scene og øke mengden hvor deltakerne er aktive. Dette kan eksempel gjøres gjennom workshops o.l. 
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Tidsestimat: TID UTVIKLING: 1 dag for studentweb, 1 time for FS-internt 

 

 
RT 356327 
 
2019-07-09 12:15:07 <fs-core@admin.uio.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 5013211) er levert 

Date: Tue, 9 Jul 2019 12:15:05 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: fs-core@admin.uio.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Universitetet i Oslo ved Lena Finseth 

Din e-post 
 fs-core@admin.uio.no 

Dagens dato 
 09.07.2019 

Overskrift/sakstittel 
 Emnekombinasjon i emnekombinasjon: Felt for siste lovlige semester å velge inn 

emnekombinasjon 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Emnekombinasjon samlebilde 

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

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 - 

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

 Bachelorprogrammene på UiO er ofte bygget opp av faglig definerte og formelt 
vedtattemnekombinasjoner som vi kaller emnegrupper. Mange av disse er av 40 
studiepoengs omfang. Ettersom årene går, utfases og legges jevnlig emnegrupper 
ned pga. endringer i emne og/eller programporteføljer. Vedtak om nedlegging blir ofte 
fattet kort tid før vedtaket trer i kraft, eksempelvis et år før vedtaket trer i kraft, dvs. før 
alle studenter på bachelorprogrammet har fullført studiet. Ved slike nedlegginger av 
emnegrupper ønsker vi å hindre at flere studenter velger emnegruppen, mens de som 
allerede har valgt emnegruppen skal få fullføre den, med overgangsordning hvis 
nødvendig. I noen tilfeller kan det være aktuelt å flytte studentene over til en ny (og 
omtrent identisk) emnegruppe, men som regel må studentene få fullføre 
emnegruppen de startet på. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Når vi skal legge ned emnegrupper i FS, sjekker vi først FS226.003 for å se hvilke 

programmer/studieretninger som tilbyr emnegruppen. Deretter sjekker vi FS727.003 
og ser hvilke studenter på disse programmene/studieretningene som har 
emnegruppen i sin utdanningsplan. På bakgrunn av dette legger vi inn 
kullbegrensning i feltene «Studenter med startperiode kull» for den aktuelle 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1169284
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=356327&QuoteTransaction=6642408&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=356327&QuoteTransaction=6642408&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=356327&QuoteTransaction=6642408


FS-19-004-21 
 
Tidsestimat: TID UTVIKLING: 1 dag for studentweb, 1 time for FS-internt 

 

 
emnegruppen/ emnekombinasjonen i fanen «Emnekombinasjon» i Emnekombinasjon 
samlebilde for de programmene som tilbyr emnegruppen. Hvis det f.eks. bare er 
studenter med kull 2018-HØST på et program som har valgt emnegruppen, legger vi 
inn 2018-HØST – 2018 HØST. 
 
En slik kullbegrensning medfører imidlertid at alle på kullet/kullene som det er 
begrenset til får opp emnegruppen i Studentweb og får mulighet til å velge den. 
Tanken har vært at studentene skal se på nettsiden at emnegruppen er lagt ned og 
dermed ikke velge denne emnegruppen likevel. Det viser seg imidlertid at noen 
studenter velger slike 40-grupper som utfases likevel. Det er vanskelig og tidkrevende 
å skulle følge med på om det er noen nye studenter som velger 40-gruppen etter at 
den egentlig er lagt ned. 
 
Et alternativ vi har tenkt på er å kullbegrense til et kull langt bakover i tid, slik at 
studenter ikke får opp emnegruppen i Studentweb. Dette vil imidlertid medføre at 
emnegruppen vises med rød markering i utdanningsplanen i FS for studenter som 
allerede har denne emnegruppen i utdanningsplanen siden de går på et kull som faller 
utenfor kullbegrensningen. En slik markering vil trolig mange saksbehandlere stusse 
over og tenke at er ugyldig/feil. Vi synes derfor ikke dette alternativet er 
hensiktsmessig å bruke. 

Løsningsforslag 
 I tillegg til kullbegrensning ønsker vi å kunne registrere det siste semesteret studenter 

kan velge en emnegruppe (emnekombinasjonen) i Studentweb. Denne 
funksjonaliteten finnes i dag på emnenivå (i fanen «Emne» i Emnekombinasjon 
samlebilde). 
 
Vi ønsker derfor å få et «Siste semester»-felt i fanen «Emnekombinasjon» i 
Emnekombinasjon samlebilde, eller en annen løsning som gjør at vi kan registrere når 
studentene på et gitt studieprogram/studieretning skal kunne velge en emnegruppe 
siste gang. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 En slik endring vil medføre en enklere og mer korrekt FS-registrering av de vedtakene 
som fattes om nedlegging av emnegrupper. Det vil også bli enklere for studentene 
ved at de vil kunne se direkte i Studentweb om de kan eller ikke kan velge en 
emnegruppe, fordi den enten er valgbar via utdanningsplanen deres eller ikke. 
Dermed vil vi ikke i så stor grad være avhengige av at studentene får med seg 
nødvendig informasjon på programsidene og emnegruppepresentasjonen. I tillegg vil 
vi spare tid på å følge med på om studenter feilaktig har valgt emnegrupper som er 
under utfasing og skal legges ned. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 



FS-19-004-25 
 
Tidsestimat: 1 time 

 
 

RT 365961 

 
2019-09-13 13:44:37 <andrea.kristin.kjellevold.sleire@hvl.no> - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Ønske: Bedre merknadstekst ved inndragning 

Date: Fri, 13 Sep 2019 11:44:35 +0000 

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

From: 
"Andrea Kristin Kjellevold Sleire" 

<Andrea.Kristin.Kjellevold.Sleire@hvl.no> 

Hei, 

Kan de sjå på dette? 

Når man bruker rutine 250.001 Inndragning av studierett og kjører inndragning på bakgrunn av 
manglende betaling og/eller registrering blir følgende melding lagt på studenten (i Student samlebilde) 

 

 

  

Dette er en merknadstekst som sier lite eller ingenting om det som faktisk er bakgrunnen. Burde det 
ikke heller stå noe slik f.eks.: 

Inndr 09.09.2019 saksbeh ALHE grunnet Manglende semesterregistrering/betaling 2019-HØST   

 

Vennleg helsing 
Andrea Kjellevold Sleire 
Seniorkonsulent / FS-teamet / Høgskulen på Vestlandet 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1245315
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=365961&QuoteTransaction=6829505&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=365961&QuoteTransaction=6829505&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=365961&QuoteTransaction=6829505
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FS-19-004-28 
 
Tidsestimat: 2-3 timer 

 
RT 362891 

2019-08-16 08:15:05 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 5099204) er levert 

Date: Fri, 16 Aug 2019 08:15:04 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Universitetet i Stavanger - Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

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

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 16.08.2019 

Overskrift/sakstittel 
 Pensum-litteratur i FS 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Infotekst i emne samlebilde 

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

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 Ikke behandlet tidligere 

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

 I dag så legger UiS pensum og litteratur i en lokal Infotype i Emne samlebilde vi kaller 
LITTERATUR. Denne informasjonen hentes inn via EpN og distribueres til våre 
nettsider hvor vi presenterer emner. Fra våren 2020 skal UiS benytte Leganto for 
innhenting av pensum og annen litteratur som inngår i emner. Etter hvert er planen at 
det skal komme en egen overføring av informasjon fra Leganto til FS slik at vi har all 
emneinformasjon oppbevart i FS. Det er ønskelig at informasjonen om pensum og 
litteratur fra Leganto og tilsvarende system kan overføres til en egen tabell i FS og 
ikke et infotekstfelt. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Mange institusjoner bruker eller kommer til å ta i bruk egne applikasjoner for 

innhenting av pensum og litteratur som inngår i et emne. I FS så oppbevares evt. 
denne informasjonen i et infotekstfelt, men tekst som kommer over fra andre 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1165736
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=362891&QuoteTransaction=6766912&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=362891&QuoteTransaction=6766912&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=362891&QuoteTransaction=6766912
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Tidsestimat: 2-3 timer 

 
applikasjoner (eksempelvis Leganto) har en del formateringer m.m. som trolig ikke blir 
ivaretatt i et infotekstfelt. 

Løsningsforslag 
 I dag så finnes det i Emne samlebilde en fane som heter Pensum, som trolig ikke 

brukes av noen institusjoner. Kunne denne vært gjort om til en tabell som kunne ta 
imot informasjon fra Leganto og lignende system på en god måte? 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Enklere håndtering av pensum og litteratur på emner. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 



RT 19-004-29 

 

MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL CERES   1 OF 3  
 

RT 236900 

Utveksling, merknad, diploma supplement 
 

F
y
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e
s
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t 
a
v
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s
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s
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n
e
n

 

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

VID vitenskapelige høgskole 
v/Linda Novak 

Dato 16.09.17 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Utvekslingsperson, merknad, DS 

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

RT225236 

Begrunnelse Det er et ønske/krav fra SIU (via KD) at utveksling skal 
dokumenteres i DS:  
 
Utvekslingssakene som ikke genererer innpassaker vises i 
dag ikke i DS slik innpassede emner gjør. Vi ønsker en 
automatisering av hvordan dette dokumenteres i DS, dvs. å 
slippe å registrere opplysninger ang utenlandsopphold i 
flere omganger.  
 
Hentet fra: 
https://www.siu.no/erasmus-haandbok-for-erasmus-
koordinatorer/mobilitet-i-hoeyere-utdanning-for-studenter-og-
ansatte/praksismobilitet-hoeyere-utdanning/godkjenning-og-
dokumentasjon-av-praksisopphold 

 
Godkjenning og dokumentasjon av praksisopphold 

 
Vitnemålstillegg (Diploma Supplement) og 
studiepoeng/ECTS 
Praksisoppholdet skal dokumenteres i vitnemålstillegget 
(Diploma Supplement) – i tillegg anbefaler SIU at det gis 
studiepoeng/ECTS. Som et holdepunkt kan man bruke 1,5 
ECTS per arbeidsuke (20 jobbuker = 30 ECTS), men det 
kan være grunn til annen utregning i noen tilfeller. 
 

 praksisoppholdet er en uspesifisert del av en større 
modul i et master- eller 
bachelorprogram, og ikke er målbart i forhold til an-
tall ECTS 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.siu.no/erasmus-haandbok-for-erasmus-koordinatorer/mobilitet-i-hoeyere-utdanning-for-studenter-og-ansatte/praksismobilitet-hoeyere-utdanning/godkjenning-og-dokumentasjon-av-praksisopphold
https://www.siu.no/erasmus-haandbok-for-erasmus-koordinatorer/mobilitet-i-hoeyere-utdanning-for-studenter-og-ansatte/praksismobilitet-hoeyere-utdanning/godkjenning-og-dokumentasjon-av-praksisopphold
https://www.siu.no/erasmus-haandbok-for-erasmus-koordinatorer/mobilitet-i-hoeyere-utdanning-for-studenter-og-ansatte/praksismobilitet-hoeyere-utdanning/godkjenning-og-dokumentasjon-av-praksisopphold
https://www.siu.no/erasmus-haandbok-for-erasmus-koordinatorer/mobilitet-i-hoeyere-utdanning-for-studenter-og-ansatte/praksismobilitet-hoeyere-utdanning/godkjenning-og-dokumentasjon-av-praksisopphold


RT 19-004-29 

 

MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL CERES   2 OF 3  
 

Til ekspertgruppe for studentutveksling 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

 
VID har opp imot 150 studenter i enkelte semester som 
reiser til utlandet i en kort periode av sitt studium, < 3 mnd.  
 
Disse studentene tar som regel praksis i utlandet, og 
arbeidsrutinen er som følger: 
 

1. Studentene registreres i «Utvekslingsperson» med 
type «Inn/Utreisende» UT og «Oppholdstype» 
PRAKSIS m.m. 

2. Godkjenningssak opprettes automatisk i 
«Godkjenning samlebilde» med type 
Forhåndsgodkjenning og med omfang 0 
studiepoeng.  

3. For å få dokumentert utveksling på DS er 
løsningen i dag at vi skriver en merknad type DS-
TILLEGG på hver student slik at opplysninger om 
utenlandsoppholdet fremkommer i diploma 
supplement i pkt 6.1.  

 
En del av informasjonen vi skriver inn i merknadsfeltet 
finnes til dels allerede i bilder som «Utvekslingsperson», 
«Godkjenning samlebilde», «Eksternstudium»( og også i 
«Undervisningsaktivitet» hos oss). 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort  
Vi ønsker en automatikk i forhold til utvekslingssakene 
nevnt over, en forbindelse som automatisk oppretter 
merknad i DS-TILLEGG. 
 

Løsningsforslag Når sak med «Oppholdstype» PRAKSIS opprettes i 
«Utvekslingsperson» så genereres det automatisk* en 
merknad type DS-TILLEGG på student.  
 
Merknaden opprettes med en standard tekst hvor dato og 
sted flettes inn, som f eks slik: 
 
The candidate has completed a period abroad <dato til-fra 
flettes inn fra “Utvekslingsperson”> in <eksternt sted, navn 
og ev. land, flettes inn fra «Utvekslingsperson»> as part of 
her/his study programme/degree. 
 
Standardteksten kan diskuteres. 
 
*dersom dette ikke er ønskelig for andre høgskoler med 
denne type utvekslingssaker så tenker vi at det kan være 
en avhuking for om det er ønskelig at merknad genereres 
fra “Utvekslingsperson”. 
 

Vurdering av konsekvenser Det vil være en stor besparelse på manuell registrering for 
saksbehandlere som jobber med praksisregistrering og en 
sikkerhet i forhold til å få korrekt informasjon til hver enkelt 
student. 



RT 19-004-29 

 

MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL CERES   3 OF 3  
 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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 Kommentarer Er dette fornuftig å gjøre? 

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 
Opprinnelig RT-sak 225236: 
 
Planleggingsgruppen ønsket å få saken spesifisert bedre da omfanget av studenter med et utenlandsopphold 
kortere enn 3 mnd må avklares, i tillegg til hvilke arbeidsrutiner institusjonene har i den forbindelse. 



<sideskift> 



FS-19-004-31 
 
Tidsestimat: 1 time 

 
RT 363333 

2019-08-20 14:39:06 Oystein.Ornegard@uib.no (Øystein Ørnegård) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 5114702) er levert 

Date: Tue, 20 Aug 2019 14:39:04 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: oystein.ornegard@uib.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Øystein Ørnegård 

Din e-post 
 oystein.ornegard@uib.no 

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

 Denise.Flatmark@uib.no, Ulrikke.Schill@uib.no 

Dagens dato 
 20.08.2019 

Overskrift/sakstittel 
 Bedre visning av ikke gyldige resultater i ved valg av emner utdanningsplan-bildet 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Utdanningsplan 

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

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 n/a 

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

 Når saksbehandler bruker fanen "Interne emner utenom plan" ville det vært nyttig om 
det ble tydeligere hva som er gyldige resultater. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Slik det er nå vises et ugyldiggjort bestått-resultat som et gyldig resultat. Det er ikke 

mulig å se i bildet at resultatet er ugyldiggjort. 

Løsningsforslag 
 Det bør være mulig å se at et resultat er ugyldiggjort f.eks. ved at resultatet var 

skrevet i rød skrift. Om man først gjør endringer i dette bildet kunne kanskje alle 
ugyldige resultat (ikke møtt, manglende øvinger, stryk o.l.) være markert med rød 
skrift? Kanskje en mulighet til å filtrere de bort med en kryssboks hadde vært nyttig? 

Vurdering av konsekvenser 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=927706
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=363333&QuoteTransaction=6775642&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=363333&QuoteTransaction=6775642&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=363333&QuoteTransaction=6775642


FS-19-004-31 
 
Tidsestimat: 1 time 

 
Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Bedre bilde, lettere å forstå, vanskeligere å gjøre feil. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 



FS-19-005-2a Oversikt ønskeliste oktober 2019 
 

 

FS Ønsker (Jira) 
Prosjekt: FS 
Reparer versjon: Ønsker 
Status: Åpen 
Sortert etter: Prioritet synkende, så ID stigende, så Sakstype synkende 
1–11 av 11 som ved: 02/okt/19 8:42 AM 

ID Laget Komponenter Sammendrag Opprinnelig 
estimat 

Pri 

FS-392 

30/apr/15   Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom institusjoner 
som har fellesgrader

 

3 weeks 1 

FS-699 03/jul/18 Programstudent FS-392 Rutine FS718.001 Generer studieprogramstudent 1 day 1 

FS-760 18/des/18   Sanksjoner etter lokale forskrifter og valg av hjemmel
 

4 hours 1 

FS-783 23/jan/19   Ønsker om endringer i rapporter og rutiner tilpasset Campus
 

 
1 

FS-366 11/nov/14   Ny felleskode for studentstatus samt funksjoner knyttet til denne
 

2 hours 2 

FS-480 15/feb/17 Kvalifikasjon Rapport FS601.020 Karakterutskrift - vitnemålsvedlegg
 

2 days 2 

FS-594 30/nov/17 Programstudent Rutine FS250.001 Inndragning av studierett - lav studieproduksjon
 

4 hours 2 

FS-705 12/jul/18 Programstudent Ny rutine for resultatutveksling for studieprogram/kull
 

2 hours 2 

FS-786 24/jan/19 Person FS201.005 Brev til student med PINkode- og E-post-informasjon
 

3 hours 2 

FS-802 25/feb/19   FS250.001 inndragning av studierett: dele opp parameter i fire
 

3 hours 2 

FS-820 03/mai/19 Person Ny rolle for vitnemålsproduksjon
 

1 hour 2 

 

https://unit.atlassian.net/issues/?filter=10215
https://unit.atlassian.net/browse/FS
https://unit.atlassian.net/browse/FS-392
https://unit.atlassian.net/browse/FS-392
https://unit.atlassian.net/browse/FS-392
https://unit.atlassian.net/browse/FS-699
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+component+%3D+Programstudent
https://unit.atlassian.net/browse/FS-392
https://unit.atlassian.net/browse/FS-699
https://unit.atlassian.net/browse/FS-760
https://unit.atlassian.net/browse/FS-760
https://unit.atlassian.net/browse/FS-783
https://unit.atlassian.net/browse/FS-783
https://unit.atlassian.net/browse/FS-366
https://unit.atlassian.net/browse/FS-366
https://unit.atlassian.net/browse/FS-480
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+component+%3D+Kvalifikasjon
https://unit.atlassian.net/browse/FS-480
https://unit.atlassian.net/browse/FS-594
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+component+%3D+Programstudent
https://unit.atlassian.net/browse/FS-594
https://unit.atlassian.net/browse/FS-705
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+component+%3D+Programstudent
https://unit.atlassian.net/browse/FS-705
https://unit.atlassian.net/browse/FS-786
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+component+%3D+Person
https://unit.atlassian.net/browse/FS-786
https://unit.atlassian.net/browse/FS-802
https://unit.atlassian.net/browse/FS-802
https://unit.atlassian.net/browse/FS-820
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+FS+AND+component+%3D+Person
https://unit.atlassian.net/browse/FS-820


<ekstra sideskfit> 



 

  

PRIO 1 [FS-392] Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom 
institusjoner som har fellesgrader  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Ingen 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Feature Request Prioritet: Major 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

∑ 
Gjenstående/ETC: 

3 uker Gjenstående/ETC: 3 weeks 

Σ Tidsforbruk: Ukjent Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

3 uker Opprinnelig 
estimat: 

3 weeks 

Miljø: DHS. 

 

Vedlegg:  FS-15-005-6 DHS-Endringsønske FS betalingsinformasjon.odt     

Sakkoblinger: Blocker 

is blocked by FS-699 Rutine FS718.001 Generer studieprogra... Åpen 

Cloners 

Cloned to FS-726 CLONE - Overføre betalings- og regist... Lukket 
 

Deloppgaver: ID Sammendrag Type Status Ansvarlig 

FS-699 Rutine FS718.001 
Generer 
studieprogra... 

Deloppgave Åpen   

 

RT ticket id: 1 733 094 

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1733094  

Sprint: Prioriterte saker 

 

 Beskrivelse    

Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom institusjoner som har fellesgrader. Støtter 
NTNUs forslag. 
Saken fra NTNU ble behandlet på møte i Planleggingsgruppen 30.10.14. Konklusjonen var at saken 
må utredes nærmere. 
 

 

 Kommentar    

https://unit.atlassian.net/browse/FS-392
https://unit.atlassian.net/browse/FS-392
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/browse/FS-699
https://unit.atlassian.net/browse/FS-726
https://unit.atlassian.net/browse/FS-699
https://unit.atlassian.net/browse/FS-699
https://unit.atlassian.net/browse/FS-699
https://unit.atlassian.net/browse/FS-699
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1733094


Kommentert av Aune M. Moe [ 01/okt/15 ] 

Møte i Planleggingsgruppen 3.9.15: DHS bes sende inn nærmere begrunnelse for ønsket. Prio 2. 

Kommentert av Aune M. Moe [ 11/jan/16 ] 

Subject: Overføring av betalings- og registreringsinformasjon fellesgrader (  FS-392 ). 
Date: Fri, 6 Nov 2015 12:46:37 +0000 
To: "fs-planlegginsgruppe@usit.uio.no" <fs-planlegginsgruppe@usit.uio.no> 
From: "Linda Novak" <novak@diakonhjemmet.no> 
Nærmere begrunnelse for ønsket om overføring av betalings- og registreringsinformasjon for 
fellesgrader (  FS-392 ).: 

Har fått opplyst at NTNU har trukket sin sak, men at de fikk støtte fra NMBU da de sendte 
endringsønsket. 
NMBU støtter oss i å gå videre med saken (bekreftet av Thor Højgaard Anti i dag). 

Pga. en felles mastergrad med MF, ønsker vi en rutine til å overføre/importere betalings- og 
registreringsinformasjon for felles studenter. I dag må dette følges opp og registerkort opprettes 
manuelt. Det krever en del arbeid hvert semester. En rutine ville lette arbeidsmengden, og også 
kunne gi studentene raskere mulighet til semesterregistrering når innbetalingen blir registrert 
fortløpende etter registrering i den andre basen. 

Studentene i fellesgraden betaler til ett sted: Heltidsstudentene betaler til MF og deltidsstudentene 
betaler til DHS (VID etter fusjonen). 
Studentene skal ha samme rettigheter på begge studiesteder, og semesterregistrere seg i begges 
Studentweb. De tar emner og avlegger eksamen ved begge institusjoner. Her fungerer 
resultatutveksling veldig bra (studentene oppfordres til å samtykke til innhenting av resultater). Det 
kan de også ev gjøre for innhenting av betalings-/registreringsinfo. 

Vennlig hilsen 
Linda Novak 
FS-koordinator 
Tlf: 22451960 

 

Kommentert av Geir Vangen [ 06/sep/16 ] 

Saken kan ses i sammenheng med et generelt ønske om å utveksle persondata mellom to 
institusjoner. 
I første omgang en løsning med rapport for ulike utplukk (studieprogram/kull evt vurderingsmeldte). 
Filen må inneholde sentral personinformasjon og termin for siste gang semesteravgift ble betalt. 

Import av denne filen: 

 Opprettet/oppdatere person 
 Valg for å opprette disse som student 
 Valg for å oppdatere registerkort med betalingsinfo (hvis aktuelt semester...) 
 Valg for å oppdatere som studieprogramstudent 
 Valg for å lagre som fnr-fil.  

Kommentert av Aune M. Moe [ 03/jan/17 ] 

Sees sammen med sak fra HiB vedr. utveksling av persondata (FS-16-004-40). 

Prio 1. 

Kommentert av Aune M. Moe [ 13/jul/18 ] 

https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/browse/FS-392
https://unit.atlassian.net/browse/FS-392
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cace08636560d1b5bf6b1
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc


Etter diskusjon på møte i Planleggingsgruppen 11. april, har HVL sendt inn følgende forslag for hvilke 
data som minimum skal eksporteres, og foreslår at FS200.020 FS-personinfo XML-kodet og 
FS200.030 Import av personopplysninger – XML-formatert, tilpasses til å kunne brukes til å 
eksportere dataene. 

Fra Person-tabellen 
Fødselsnummer 
Navn 
Hjemstedsadresse 
GSK-Vedtak 
Dato for opprettet/sist endret (for å vurdere hvilke data som skal være autoritative) 

Fra student-tabellen 
Semesteradresse 

Fra registerkort-tabellen 
Dersom registrering/betaling for inneværende semester er på plass, skal det opprettes registerkort 
med status ekstern) 

I tillegg foreslås det at FS718.001 Generering av studieprogramstudent tilpasses til å kunne generere 
importerte studenter som studieprogramstudenter. Denne skal ha høy prioritert. 

Konklusjon: Det vil bli laget en halvmanuell løsning i første omgang, men på sikt bør dette løses via 
FS API. 
FS718.001 Generering av studieprogramstudent tilpasses til å kunne generere importerte studenter 
som studieprogramstudenter. 

Når det gjelder adresse, så er det den sist oppdaterte adressen i Folkeregisteret som gjelder. 
GSK-vedtak hentes fra SO. 
FS-erstatningsnummer skal ikke tas med da de samme nr er i bruk ved flere institusjoner for ulike 
personer. For de fleste institusjoner er det ikke tillatt å opprette studenter med bruk av slike 
erstatningsnummer. 

 

Kommentert av Aune M. Moe [ 16/jul/18 ] 

Møte i Planleggingsgruppen juni 2018: 
FS718.001 Generering av studieprogramstudent tilpasses til å kunne generere importerte studenter 
som studieprogramstudenter. 
 

Kommentert av Aune M. Moe [ 03/okt/18 ] 

Møte i Planleggingsgruppen september 2018: Slås sammen med  FS-699 . 

 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/browse/FS-699


Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom institusjoner som har fellesgrader (FS-
392) 

 [FS-699] Rutine FS718.001 Generer studieprogramstudent  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Programstudent 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Deloppgave Prioritet: Major 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: Ukjent 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

Ukjent 

Miljø: HVL, VID 

 

Vedlegg:  FS-18-003-11 HVL-Flyt av studenttdata fra en institusjon til en annen - 
minimum.pdf     

Sakkoblinger: Blocker 

blocks FS-392 Overføre betalings- og registreringsi... Åpen 
 

RT ticket id: 208 066 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=208066  

Sprint: Prioriterte saker 

 

 Beskrivelse    

FS-18-003-11: 
Her følger et minimum av hva som må være med i en eksport av data. 

Vi ser for oss at modifiserte versjoner av FS200.020 og FS200.030 kan brukes i en halvautomatisk 
tjeneste. 

 Fra Person-tabellen 
Fødselsnummer 
Navn 
Hjemstedsadresse 
GSK-Vedtak 
Dato for opprettet/sist endret (for å vurdere hvilke data som skal være autoritative) 
 **  

Fra student-tabellen 
Semesteradresse 

https://unit.atlassian.net/browse/FS-392
https://unit.atlassian.net/browse/FS-392
https://unit.atlassian.net/browse/FS-392
https://unit.atlassian.net/browse/FS-699
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10170%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/browse/FS-392
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=208066


 **  

Fra registerkort-tabellen 
Dersom registrering/betaling for inneværende semester er på plass, skal det opprettes registerkort 
med status ekstern) 
  

I tillegg til dette tenker jeg da, at det hadde vært fint om en f.eks. kunne tilpasset FS718.001 
Generering av studieprogramstudent, slik at en kunne brukt den på en hel gruppe av slike 
importerte studenter. Hvis en hadde kunnet hentet inn et minimum av personopplysninger og så 
brukt en rutine til å fått alle generert som studieprogramstudenter, så hadde det vært veldig 
gunstig. 
 

 

 Kommentar    

Kommentert av Aune M. Moe [ 03/jul/18 ] 

Møte i Planleggingsgruppen 11.06.2018: Denne jobben skal ha prio 1. 

Kommentert av Aune M. Moe [ 03/okt/18 ] 

Konkret forslag fra HVL ble mottatt, se FS-18-003-11 (tekst i feltet Beskrivelse ovenfor). 

 
 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc


PRIO 1 [FS-760] Sanksjoner etter lokale forskrifter og valg av hjemmel  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Ingen 

Påvirker versjoner: Ingen 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Oppgave Prioritet: Major 

Innmelder: Marte Holhjem Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 4 hours 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

4 hours 

 

Sprint: Prioriterte saker 

 

 Beskrivelse    

Noen institusjoner registrerer sanksjoner hjemlet i lokale forskrifter i FS. Nå er lovhjemmel-feltet 
obligatorisk. Det er derfor behov for å gjøre noen endringer slik at institusjonene fremdeles har 
mulighet til å registrere sanksjoner etter lokale forskrifter. 

Løsningsbeskrivelse: 

1) Unit oppretter en lovhjemmel-kode “Lokal forskrift” med navn “Sanksjon etter lokal forskrift” og 
verditype “F” (Kodebildet Utestenging-lovhjemmel) 

2) Unit legger inn en begrensning slik at institusjonene kun kan knytte sanksjonstype-koder med 
verditype “L” til lovhjemmel-koden “Lokal forskrift” (Kodebildet Sanksjonstype for lovhjemmel) 

3) Kodene i bildene Sanksjonstype for lovhjemmel og Sanksjonstype gjøres om til VPD-tabeller. 
 

 
 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-760
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cae84e7ccd40d1a6f26a3


PRIO 1 [FS-783] Ønsker om endringer i rapporter og rutiner tilpasset Campus  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Ingen 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Epos Prioritet: Major 

Innmelder: Knut Løvold Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: Ukjent 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

Ukjent 

 

Vedlegg:  Notat campusfunksjonalitet (002).docx      Tillegg til notat om 
campusfunksjonalitet.docx     

Epic Name: Rapporter og rutiner tilpasset Campus 

Epic Status: To Do 

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

Ønsker om endringer i rapporter og rutiner tilpasset Campus 
 

 

 Kommentar    

Kommentert av Geir Vangen [ 18/apr/19 ] 

Innspill november 2018 til planleggingsgruppa - fra USN m fl 

NB! Ta inn hele notatet til denne saken 

*Bold: Ikke implementert* 

Grønn: Implementert 

Bilder 

Utdanningsplan: Trenger felt for Campus slik at man kan søke opp alle studenter på et 
studieprogram på en campus. 
Kommisjon med sensorer 
Umulig periode for eksamensvakt 

Rutiner 
FS718.003 Sletting/bytting av emner i utdanningsplan 
FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan (når kjøres for kull) 
FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – Utdanningsplanbasert 
FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll 

https://unit.atlassian.net/browse/FS-783
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1b48d9e3f1b90d1765d09e
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cace08636560d1b5bf6b1


FS207.001 Fakturaoppretting (Trengs for utplukk Sted, Kull/klasse og Vurdmeldt emne) 
FS510.001 Oppmelding av studiekull til vurdering 
FS510.002 Oppmelding av kull til vurdering/Undervisning på grunnlag av utdanningsplan 
FS550.001 Kandidatnummerering 
FS513.001 Kopiere meldinger fra en vurderingsenhet til en annen 
FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger 
FS571.001 Beregning av samlet karakter for vurdering 
FS573.001 Overføring av vurderingsmelding til vurderingsprotokoll 

Rapporter 

FS301.010 Studenter i studiekull (8.2) 
FS727.004 Studenter tilknyttet emne (utdanningsplan) (8.2 og 8.2.2) 
FS670.001 Vitnemålsdokumenter (8.2) 
FS301.006 Klassebilder (8.2.2) 
FS728.002 Veivalg for utdanningsplan (8.2.2) 

FS501.002 Kommisjon for eksamen (8.2.5) 

FS503.002 Vaktplan for rom (8.2.5) 

FS503.003 Eksamensvaktplan (8.2.6) 
FS520.001 Vurderingsmeldte studenter (8.2.2 og forbedret til db8.2.1) 
FS521.001 Arbeidsliste 1 Vurderingsmelding (8.2.2) 
FS521.002 Arbeidsliste 2 Vurderingsmelding (8.2.2) 
FS521.003 Arbeidsliste 3 Vurderingsmelding (8.2.2) 
FS565.001 Kandidatlister (8.2.2) 
FS566.001 Vurderingsprotokoll (8.2.2) 
FS568.001 Resultatliste vurdering (8.2.2) 

  

Oversikt over nye endringsønsker 
Denne listen er ikke på noen måte utfyllende. Den gir bare en oversikt over bilder/rutiner/rapporter 
hvor vi ser det vil være behov for å kunne skille på Campus. 

FS474.001 Deltakerliste for undervisningsparti (8.2.2) 
FS451.001 Undervisingspåmeldte studenter (8.2.2) 
FS101.003 Søkerliste 
FS230.003 Studieprogramtabell (8.2.2) 
FS563.001 Sensuroversikt (etter db8.2.1) 
FS511.001 Oppmelding av undervisningsmeldte til vurdering (8.2.2) 

FS724.001 Arbeidsliste studieprogramstudenter (8.2.6) 

FS371.002 Navneliste - kullstudenter (8.2.6) 

  

 
 
 
 
  



[FS-366] Ny felleskode for studentstatus samt funksjoner knyttet til denne  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Ingen 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Feature Request Prioritet: Mindre 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 2 hours 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

2 hours 

Miljø: NTNU 

 

Vedlegg:  FS-14-008-31 NTNU-Ønske_ny_studentstatus_skjema.doc     

RT ticket id: 1 588 605 

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1588605  

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

Felleskode som hindrer studenter fra å oppdatere sin utdanningsplan, men er fortsatt aktive 
studenter. 
Ønsker at den kan opprettes automatisk ved gradfangst, rutine FS651.002 Beregning av oppnådd 
kvalifikasjon-utdanningsplanbasert. 
 

 

 Kommentar    

Kommentert av Aune M. Moe [ 11/nov/14 ] 

Møte i Planleggingsgruppen 30.10.14: Til ønskelisten. 

Kommentert av Aune M. Moe [ 01/okt/15 ] 

Møte i Planleggingsgruppen 3.9.15: Prio 2. 

 
 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-366
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1588605
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc


[FS-480] Rapport FS601.020 Karakterutskrift - vitnemålsvedlegg  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Kvalifikasjon 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Feature Request Prioritet: Mindre 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 2 days 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

2 days 

Miljø: HVL 

 

Vedlegg:  FS-16-004-70 HVL-FS601020 Karutskrift-vtmvedlegg.pdf      FS601-020-tall-

kjoringer.xlsx      JIRA FS-480 FS670.001 Vitnemålsdokumenter.pdf     

RT ticket id: 209 044 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=209044  

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

Vi brukar FS601.020 til å skrive ut kvalifikasjon til dei som fullfører årsstudium og vidareutdanningar, 
og ønsker karakterfordeling inn i rapporten tilsvarande  FS-670 .001 Vitnemålsdokumenter. 
 

 

 Kommentar    

Kommentert av Aune M. Moe [ 15/feb/17 ] 

Kommentar fra Geir: Rapporten finnes i en rekke varianter og burde utgå. Men da må FS670.001 (ny 
vtmløsning) også kunne brukes for denne type studier. 

Kommentert av Aune M. Moe [ 15/feb/17 ] 

UiO sendte en mail med beskrivelse 05.04.2017. Se vedlegg. 

Kommentert av Aune M. Moe [ 24/jan/19 ] 

Møte i FS-Planleggingsgruppe januar 2019: Unit sjekker hvem som kjører denne rapporten og de 
bruke den nye malen for vitnemål. 

Kommentert av Geir Vangen [ 18/jul/19 ] 

Tall på antall ganger rapporten FS601.020 er kjørt i 2018 og 2019 (pr 18.7.2019) er vedlagt saken 
(excel). 

Tallene viser hvor mange ganger rapporten er kjørt, men ikke hvor mange studenter dette gjelder 
(er ikke logget). 

https://unit.atlassian.net/browse/FS-480
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10176%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=209044
https://unit.atlassian.net/browse/FS-670
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cace08636560d1b5bf6b1


Da vi skal i gang med digitalisering er disse utskriftene blir det enda viktigere å få bort bruken av 
denne varianten av vitnemål. Denne rapporten består av fem delvarianter (før vitnemålet ble 
standardisert av UHR), og vil gi svært mye vedlikeholdsarbeid om den skal videreføres. 

 
 
 
 
  



 [FS-594] Rutine FS250.001 Inndragning av studierett - lav studieproduksjon  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Programstudent 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Ny funksjon Prioritet: Mindre 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ønskeliste 

Gjenstående/ETC: 4 hours 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

4 hours 

Miljø: UiO 

 

Vedlegg:  FS-17-004-59 UiO-FS250001 Inndragning av studierett.pdf     

RT ticket id: 235 558 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=235558  

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

Vi ønsker at rutinen FS250.001 får avhakingsfelt som medfører at rutinen beregner 
studieprogresjonen med utgangspunkt i det semesteret man inndrar studieretter og beregner 
studieprogresjonen ut fra antall oppnådde studiepoeng fram til og med forrige semester + antall 
studiepoeng studenten er oppmeldt til inneværende semester.  
 

 
 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-594
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10170%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=235558


 [FS-705] Ny rutine for resultatutveksling for studieprogram/kull  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Programstudent 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Ny funksjon Prioritet: Mindre 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 2 hours 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

2 hours 

Miljø: NMBU 

 

Vedlegg:  FS-16-004-56 NMBU ønske om rutine for resultatutveksling på program-
kull.pdf     

RT ticket id: 208 073 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=208073  

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

Lage en rutine som kan foreta resultatutveksling for alle på ett studieprogram/kull. 
 

 
 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-705
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10170%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=208073


 [FS-786] FS201.005 Brev til student med PINkode- og E-post-informasjon  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Person 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Ny funksjon Prioritet: Mindre 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 3 hours 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

3 hours 

Miljø: HINN 

 

Vedlegg:  FS-19-004-2 HINN-FS201005 PIN-kodebrev.pdf     

RT ticket id: 330 336 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=330336  

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

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 vi 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. 
 

 
 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-786
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22component%22%3D10164%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22affectedVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=330336


 [FS-802] FS250.001 inndragning av studierett: dele opp parameter i fire  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Ingen 

Påvirker versjoner: Ingen 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Forbedring Prioritet: Mindre 

Innmelder: Marte Holhjem Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 3 hours 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

3 hours 

 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=334490  

Sprint: Prioriterte saker 

 

 Beskrivelse    

Slik rapporten er i dag er det ikke mulig å skille de i perm fra de på utveksling. Dette er et innmeldt 
behov fra USN. Se gjerne vedlegget i RT-saken. 

DoD: Når "Justér ned testtermin i forhold til perm, utveksl, lavere progr og bortvisn" er delt opp i 
fire: 

"Justér ned testtermin for 
-permisjon 
-utveksling 
-lavere progresjon 
-sanksjon" 
 

 

 Kommentar    

Kommentert av Aune M. Moe [ 08/aug/19 ] 

Se også https://unit.atlassian.net/browse/FS-594 

 
 
 
 
  

https://unit.atlassian.net/browse/FS-802
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
https://unit.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10133%20AND%20%22fixVersion%22%3D10525%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cae84e7ccd40d1a6f26a3
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=334490
https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://unit.atlassian.net/browse/FS-594


 [FS-820] Ny rolle for vitnemålsproduksjon  

Status: Åpen 

Prosjekt: FS 

Komponenter: Person 

Påvirker versjoner: Ønsker 

Feilrettingsversjoner: Ønsker 

 

Type: Forbedring Prioritet: Mindre 

Innmelder: Aune M. Moe Ansvarlig: Ikke tildelt 

Løsning: Uløst Stemmer: 0 

Merkelapper: Ingen 

Gjenstående/ETC: 1 hour 

Tid brukt: Ukjent 

Opprinnelig 
estimat: 

1 hour 

Miljø: NTNU 

 

Vedlegg:  FS-19-004-5 NTNU - Prio 2 endringsønske ny rolle for vitnemålsproduksjon 
(1).pdf     

RT ticket id: 333 753 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=333753  

Sprint: 
 

 

 Beskrivelse    

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: 
Beholde FS_GRAD1 og rollen FS_GRAD2 gis rettigheter til redigering av Kvalifikasjon. 

OsloMet v/Gro sender inn et konkret forslag på hvordan dette skal fungere (etter påsken 2019). 

 

 Kommentar    

Kommentert av Aune M. Moe [ 03/mai/19 ] 

Innsendt av Asger Hagerup 28.3.2019: 

Tilleggsmoment til dette ønsket, som kanskje kan behandles raskt: 
Hos oss ønskes det at rapporten FS670.010 Test av vitnemål side 2 skal kunne kjøres av alle FS-
brukere med lesetilgang. Er det noe i veien for at det kan ordnes slik? 

Mvh, Asger 
FS-gruppa NTNU 

Kommentert av Geir Vangen [ 18/jul/19 ] 

FS670.010 kan fra FS8.2.2 (flis02) kjøres av alle som har leserettighet. 

 

https://unit.atlassian.net/browse/FS-820
https://unit.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10133
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https://unit.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5d1cac212d025d0c24b105cc
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=333753
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