
Digitalt FS-Brukerforum 23.-24.03.2021 
2 dager: 2 timer før lunsj, 2 timer etter lunsj – 45 min lunsjpause 
Sett av 5 min mellom hver sesjon og sett av tid til mingling både før og etter programmet. 
Skal vi lage tema-basert Brukerforum i separate møterom, utenom det som er opplagte fellessesjoner? 
Skal vi ha flere tema enn Nytt fra FS mandag 22. mars? 
 
Ved presentasjon av ny funksjonalitet, forklare hva institusjonene må gjøre og når for å ta det i bruk. 
Ha færre tema for å kunne gå i dybden på noen? Er det behov for å bruke ekstra tid på noen av temaene? 

 

Forslag til tema Merknader Tid? 
- Oppmøteregistrering ved hjelp av FS-APIet og robotisering v/Kevin Aadriansen, UiA  45 min 
- Arbeidslivsportalen v/Knut   
- Det nye Folkeregisteret   
- Brukermedvirkning og arbeidsoppgaver 2021 v/Terje  20 min 
- Digitalisering av vitnemål (er i prod da med digital signatur)   
- Modernisering av FS v/ny prosjektleder Maria   
- Lånekassen – forenkling av søknadsprosessen   
- Livet etter korona – hvordan taklet dere den brå overgangen til det digitale? Hva har dere lært 

i løpet av året, noe smart, noe som ikke var så vellykket? 
Be FS-kontaktene forberede seg til denne sesjonen  

- - Fremtidens læringsformer, foredrag av Gartner Research Venter på endelig svar og hvilket tema 30 min 
Konkurranse med spørsmål, be alle engasjere sitt publikum med noe i starten av sesjonen (Menti/Kahoot)  
Parallellsesjoner:   
- Data på tvers og benchmarkingsrapport v/Ragnar, Unit   
- Vurdering i EpN v/Kjartan   
- Lynkurs: Komme i gang med Flyt v/Øystein   
- Lynkurs: Universell utforming av tekster og linker   
- Block chain til bruk for vitnemål   
- Sikkerhetstema v/Asbjørn? Sendt spm til Asbjørn. Venter på svar  
- Søknad og levering av politiattester Kan være litt tidlig for dette.  
- Demo av andre ting som er nye til våren, hvilke? Mer konkret enn det som presenteres i Nytt fra FS  
- PhD og dokumentopplasting ifm søknad, erfaringer v/Karen Sikkeland Sjekke med UiO  
- Lyndemo: mer brukervennlig Studentweb (universell utforming) v/Kjetil   
- Nytt fra FS v/Unit Mandag 22.03. 1 time 

 


