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Forslag til parallellsesjoner FS-Brukerforum 2020 
 
Dette faller litt utenom bare FS, men jeg tenker det vil være bra å få presentert en slags best practice 
for overordnet studieadministrativt arbeid – planverk, årshjul, programplanrevisjoner, o.l. – i lys av 
FS-arbeidet. Her er prosedyrene veldig forskjellig fra institusjon til institusjon, men vi kan nok alle 
oppleve at det kan bli en del siste-liten-arbeid som kunne vært gjort tidligere hadde man hatt bedre 
rutiner. 
 
MVH 
Simon Friis Larsen 

 
 
Her er noen ønsker fra NIH: 
 

- Rapportering. Frafall- og gjennomføringsgrad. Gjennomgang av hvordan grunnlagsdata skal 
registreres i FS for korrekt resultat i Tableau/DBH/nasjonale styringsparametere. 

- Digitalisering av arbeidsprosessene for begrunnelse- og klage. 
- Praksisadministrasjon og arbeidslivsportalen. 
- EVU3 – løpende opptak for kurs med studiepoeng, fakturering. Integrasjon EVU3-canvas. 

 
Med vennlig hilsen 
Grethe Nilsen 

 
 
Her er noen ønsker fra Høgskolen i Østfold 

- Vi kunne tenke oss å høre siste nytt om og bli vist en demo av Arbeidslivsportalen. Gjerne 
det som ble vist på kontaktforum.  

- Lynkurs i Tableau 
- Erfaringsutveksling rund EpN. Hvordan jobber andre institusjoner med oppdateringer i FS 

etter at emnene er ferdigbehandlet i EpN. F.eks arbeidskrav som skal endres.  
- Erfaringsutveksling rund håndtering av tre gangers regel for eksamensforsøk. Tenker på 

registrering i Fs og varsel til studenter 
- Tema rapportering. Er noe rundt rapportering og registrering i FS som er viktig å huske på? 

F.eks telling av studenter og endring av kull? Når bør man/bør ikke endre kull? 
 
Mvh 
Annette Øyen 

 
 
Følgende er av spesiell interesse for oss ved Høyskolen Kristiania (HK): 

• HK støtter forslaget til tema Digitalisering av begrunnelse og klage fra NTNU Ålesund. 
• HK støtter Workshop av infotekster i Vitnemålsportalen (dette har heller ikke HK tatt i bruk) 
•  Lynkurs i oppkobling fra FS til Tableau (utenom datavarehus) 
• Arbeidslivsportalen  

 
Med vennlig hilsen 
Henrik Røneid 
 
 
Vi støtter forslaget til tema Digitalisering av begrunnelse og klage fra NTNU Ålesund. 
En gjennomgang av emnekjeder og vektingsreduksjonsregler hadde vært veldig nyttig for oss. 
 
Med vennlig hilsen 
Berit Kletthagen 
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Nå er kanskje de fleste institusjonene i godt gjenge når det gjelder integrasjon med Canvas. 
Vi er i startgropa, og med det utgangspunktet foreslås et grunnleggende «kurs» i hvilke J’er og N’er 
samt andre registreringer som påvirker hva? 
Hvis ikke dette her blir helt utenfor hva dere hadde tenkt. 
 
Ellers støttes NTNU Ålesund i forslaget som gjelder digitaliseringen av prosess med 
begrunnelse/klage.  
Tips og triks i alle former er interessant! 
(Eksempelet dere selv kommer med; tekster i Vitnemålsportalen – er ikke noe jeg har tenkt på i det 
hele tatt (hjelp…)). 
 
Med vennlig hilsen 
Else Elfstedt 

 
 
Det er vel mange som nå etter hvert begynner å ta i bruk digitale løsninger for klage og begrunnelse 
med bruk av Studentweb, Fagpersonweb og Inspera eller andre eksamenssystem. Kanskje 
Digitalisering av begrunnelse og klage kan være et aktuelt tema. 
 
mvh 
Andreas Sylte 

 
 
USN støtter forslaget om tema Digitalisering av begrunnelse og klage   
 
I tillegg foreslår vi temaene utveksling og opptak. 
 
Work-shop Utveksling, både inn- og utreisende   

Innreisende: 

• Hvordan sikre god kvalitet på det som registreres via Nominasjon/SøknadsWeb i feltene for 
navn, adresse, by og land, videre riktige fødselsdato og kjønn? 

• Tilbudsbrev, hvordan lages (i /utenfor FS) og sendes? 
• Hvordan utleveres/sendes karakterutskrift fra USN til de som har vært på utveksling hos oss? 
• Hvordan registreres innreisende korttidsmobilitet, sommerskoler, praktikanter? 
 
Utveksling  

• Hvordan kunne søke på utvekslingsopphold over to semestre?   
(Utfyllende: Ved USN er det bare studenter på enkelte studieprogram som kan søke på utveksling 
to semestre, og da bare hvis man starter utveksling i høstsemesteret. Siden 
Opptaksstudieprogrammene er knyttet til avtalene, ikke direkte på studieprogrammene, blir 
dette en utfordring, da også studenter på andre studieprogram knyttet til disse avtalene får søkt 
seg ut to semestre, selv om de egentlig ikke kan det.) 

 
• Hvordan styre at studieprogram har opptak til utveksling bare på høsten eller bare på våren? 

(Utfyllende: Studenter på noen studieprogram skal bare kunne søke utveksling på høsten, og ikke 
på våren. Noe som skaper en del problemer siden opptaksstudieprogrammene er knyttet til 
avtalene. Vi ønsker ikke å måtte lage egne avtaler for høsten og våren, for å få skilt de. Slik vi 
gjør det i dag er å sette en sluttdato tilbake i tid for studieprogrammene det gjelder 
(Utvekslingsavtale samlebilde, fane Studieprogram) før vi åpner for opptak til vårsemesteret, og 



FS-20-002-3 
 

så tar vi datoen bort igjen før høstopptaket. Veldig tungvint men den store avtale-porteføljen vi 
har 400-500 stk) 

 
• Rutine for Letter of Admission, lage, lagre mv                            
 
Begge 

• Utfordring med å dele felles kvitteringstekster for e-poster i Søknadsweb med det norske 
lokal opptaket 

 
Opptak 

• Etter- og videreutdanning – hvis det er en institusjon som får det til å fungere godt både 
teknisk og mot søkere hadde det vært veldig interessant å høre om/lære av. 

• Lokalt opptak, det er bestandig noe å lære av hverandre der. Da tenker vi på alt fra valg av 
opptakstyper, hvordan det er presentert på Søknadsweb, opptaksbrev, rutine for varsel om 
mangler, osv.  

• Lokalt Opptak Internasjonalt opptak, saksbehandling og rangering, opptakskjøring, 
opptaksbrev 

 
Hans Jacob Berntsen 

 
 
OsloMet ønsker at EVU3 tas inn i en av sesjonene. Vi ser også at flere ønsker seg mer om 
Arbeidslivsportalen og lurer på om det kan være lurt å legge dette som en fellessesjon. 
 
Mvh 
Gro Christensen 

 
 
NHH ønsker  
Lynkurs eller workshop i Tableau,  
EVU3  
Infotekster i vitnemålsportalen 
Lynkurs i oppkobling fra FS til Tableau (utenom datavarehus) 
 
Vi er enig med USN i dette: 

• Lokalt opptak, det er bestandig noe å lære av hverandre der. Da tenker vi på alt fra valg av 
opptakstyper, hvordan det er presentert på Søknadsweb, opptaksbrev, rutine for varsel om 
mangler, osv.  

• Lokalt Opptak Internasjonalt opptak, saksbehandling og rangering, opptakskjøring, 
opptaksbrev 

 
Med vennlig hilsen /Best regards, 
Maj-Brit Iden 

 
 
Vi kunne tenke oss en gjennomgang av EVU-emner og rapportering. 
Emnene skal jo være tilknyttet studieprogram, men dette løses vel på en ganske så pragmatisk måte. 
Vi vil gjerne høre om erfaringer og praksis til dette ved andre institusjoner. 
 
Kanskje en generell workshop med erfaringsutveksling knyttet til rapportering. 
 
Vennlig hilsen 
Erik 
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Av alle gode forslag som er meldt til nå, synes vi følgende temaer er mest interessant: 
Klage og begrunnelse 
Utvekslingsopptak - både inn og ut.  
Lokalt opptak inkl EVU-opptak 
ALP 
  
Kunne ønske oss  
Online Learning Agreement 
Digital registrering av oppmøte til undervisning 
  
Hilsen Dag Olav 

 
 
Her er noen innspill fra NMBU 
 
 *   Erfaringer med å bruke utdanningsplan i FS som konkret planleggings- og godkjenningsverktøy (i 
samspill med studenten via StudWeb) 
for doktorgradsstudenter 
  *   Erfaringer med bruk av de nye vitnemålsmalene ved kjøring av ph.d.-vitnemål og ev. dr.philos.-
vitnemål 
  *   Bruk av søknadsweb for å motta og behandle søknader om opptak til ph.d.-program – status og 
videre framdrift for prosjekt ønsket av den (tidligere) nasjonale doktorgradsgruppa – videreført av 
UiO og UNIT?? 
 
Med vennlig hilsen 
Thor Højgaard Anti 
 


