Grupper

Program FS-Brukerforum
23.-24.03.2021

1

Sesjon A

2

Sesjon B

3

Sesjon C

I ARBEID
Det er satt av 5 min pause mellom hver sesjon i tillegg til lengre pauser.
TIRSDAG 23. MARS 2021 kl 09:30 – 14:35 – LUNSJPAUSE KL 11:00-11:45

09:00 – 12:30

PLENUM

09:00 – 09:30

Innlogging åpner. Mingling – ta en kaffekopp og en prat med kolleger

09:30 – 09:35
5 min

Åpningsinnlegg: Velkommen, praktiske opplysninger
Marte Holhjem, Unit

09:40 – 10:10
30 min

Bekreftet deltakelse/Ikke bekreftet tidsbruk
Innlegg: Fremtidig brukermedvirkning, arbeidsoppgaver 2021, videre planer for Unit
Avd.dir. Terje Mørland, Unit

10:15 – 11:00
45 min

Bekreftet deltakelse/ Vi har sagt 30 min og de ønsker I tillegg 15 min spørsmål
Innlegg: Fremtidens læringsformer
Denne må beskrives ut i fra hva de foreslår. Geir er i dialog med Gartner.
De kommer tilbake med detaljer i løpet av februar.
Jan-Martin Löwendahl, Gartner Research

11:00 – 11:45
45 min

Lunsjpause 45 min, mingling, spørrekonkurranse via en app (?)

11:45 – 12:15
30 min

Bekreftet deltakelse/Bekreftet tidsbruk
Innlegg: Modernisering av FS
Prosjektleder Maria Kumle, Unit

12:20 – 12:40
20 min

Bekreftet deltakelse/Bedt om et innlegg på ca 20 min fra Asbjørn, han er fleksibel på tid
Innlegg: Sikkerhet med fokus på FS og applikasjoner
De vanlige angrepene som kommer gjennom epost og hvordan man på best mulig kan sikre seg mot disse
Hva er en god passordpolicy og hvorfor? Vi kan vise hvordan vi knekker svake passord.
Blokkjede, hva er de sikkerhetsmessige styrkene og svakhetene til blokkjede (blockchain)
Asbjørn Reglund Thorsen, Unit

•
•
•

Ev. at vi kjører på nytt UiBs innlegg fra Kontaktforum
12:40 – 12:55
15 min

Pause 15 min, over til parallellsesjoner
Flytte plenum over på Teams mens parallellsesjoner holdes i Zoom? Husk ulike hosts pr sesjon!

12:55 – 14:30

PARALLELLSESJONER

12:55 – 13:40
45 min

Sesjon 1 A bekreftet
deltakelse/ikke bekreftet tidsbruk
Tema: Ph.d. og
dokumentopplasting ifm søknad
UiO presenterer deres robotiserte
løsning for søkere til ph.d.-program
og deler erfaringer.
Foredragsholder: Karen Sikkeland,
UiO
En presentasjon på 20-25 min,
deretter åpent for
diskusjon/spørsmål

Sesjon 1 B – LEDIG SESJON
Tema: XXX
Foredragsholder:

Sesjon 1 C Bekreftet
deltakelse/bekreftet tidsbruk
Tema: Tilbakeskriving av obliger
fra Canvas til FS (app som er
installert i Canvas)
UiT deler sine erfaringer med
utrullingen av
tilbakeskrivingsappen.
USN tar en gjennomgang av de
tekniske forutsetningene.
Foredragsholder: Jøran Indseth og
Espen Kristensen, UiT samt NN,
USN

Pause 10 min. Bytte av sesjon

13:40 – 13:50
10 min
13:50 – 14:20
30 min

Sesjon 2 A Bekreftet deltakelse fra
UiS og NTNU/Ikke bekreftet
tidsbruk
Ønsker dere 45 min?
Digitalisering av begrunnelse og
klage
NTNU, UiS og UiO har sagt ja. USN
har ikke svart (21.01: saken er
sendt til Lars Vemund)

Sesjon 2 B Bekreftet deltakelse/
bekreftet tidsbruk
Tema: Politiattester
UiT viser sin løsning i å bruke
Studentweb til innsamling av
politiattester.
Foredragsholder: Espen Kristensen,
UiT og muligens en fra et fakultet

Sesjon 2 C
Tema: Tilbakeskriving av
obligatoriske aktiviteter
Når skal man velge hvilken løsning
(robot/ikke robot)?
Foredragsholder: NN, Institusjon
Få tak i folk med erfaring med
obliger, noen forslag?

NTNU: Om prosessen med
innføring ved NTNU og litt
statistikk på utvikling.
UiS: Statistikk over endringer som
har skjedd etter digitalisering og
statistikk på om sensorer leverer
begrunnelse/klagesensur innen
fristen eller ikke.
UiO: Hvordan UiO presenterer
begrunnelse og klage I Studentweb
og Inspera på nettsidene sine. En
relativt kompleks løsning som kan
være vanskelig å forstå for
brukerne, så UiO ser at gode
veiledninger er avgjørende. Litt om
utfordringer de har møtt.
Foredragsholdere:
Andreas Sylte, NTNU
Tor Erga, UiS
Petter Bogen Sydhagen og Lena
Finset, UiO
NN, USN ?
14:20 – 15:00?

Mulighet for mingling med kolleger i parallellsesjoner ?

ONSDAG 24. MARS 2021 kl 09:30 – 14:15 – LUNSJPAUSE KL 10:50-11:40

09:00 – 14:15

PLENUM

09:00 – 09:30

Innlogging åpner. Mingling – ta en kaffekopp og en prat med kolleger

09:30 – 09:35
5 min

Åpningsinnlegg: Velkommen, praktiske opplysninger
Marte Holhjem, Unit

09:40 – 10:25
45 min
Alt. 30 min med
kun UiA?

Bekreftet deltakelse/bekreftet tidsbruk
Avklart med UiA om tekst og tid.
Innlegg: Robotisering i FS – den moderne administrasjonen (bekreftet +/- 25 min)
FS-teamet ved UiA har i 2020 jobbet mye med nye teknologier, deriblant robotiseringsoppgaver (RPA) mot FS. FS
er et system som er godt egnet for robotisering, både fordi felter i FS enkelt kan identifiseres av roboten, men
også fordi strukturen i FS er godt egnet for logisk saksbehandling.
Presentasjonen gir enn innsikt i arbeidet med RPA på UiA samt svar på en del essensielle spørsmål: Hvorfor
robotisering? Hvilke gevinster er vi ute etter? Er RPA til hinder for fellesløsninger?
Kevin Adriaansen, UiA
Ikke bekreftet
Innlegg: Automatisert saksbehandling av registrerte oppmøtedata (RT409251)
Blir denne laget? Holder det med 45 min for begge innlegg totalt?
NN, UiO

10:30 – 10:50

Bekreftet deltakelse/bekreftet tidsbruk

20 min

Innlegg: Digitalisering av vitnemål
Geir Vangen, Unit

10:50 – 11:35
45 min

Lunsjpause 45 min, mingling, gå til parallellsesjoner
Flytte plenum over på Teams mens parallellsesjoner holdes i Zoom? Husk ulike hosts pr sesjon!

11:35 – 14:00

PARALLELLSESJONER

11:35 – 12:05
30 min

Sesjon 1 A Bekreftet
deltakelse/bekreftet tidsbruk
Tema: Vurdering i EPN
EpN har fått funksjon for
oppretting av
vurderingskombinasjoner.
Løsningen er utviklet med tanke på
at emne-ansvarlige selv skal kunne
opprette vurderingsordninger.
Vurderingskombinasjon er et
relativt komplisert og liberalt bilde
i FS. Bruk av funksjonen i EpN
innebærer at
institusjonen/administrator tar
stilling til en rekke
begrensningsmuligheter, og
avveier brukeropplevelse opp mot
fleksibilitet. Sesjonen vil være en
demonstrasjon av løsningen med
fokus på administrators oppgaver i
klargjøring for bruk.

Sesjon 1 B Ikke bekreftet
deltakelse/ikke bekreftet tidsbruk
Tema: Blockc chain til bruk for
vitnemål
Ta vare på bevis på oppnådde
resultater.
Denne må beskrives godt!
Foredragsholder: Maria Kumle?
Unit

Foredragsholder: Kjartan Iversen,
Unit

Sesjon 1 C Bekreftet deltakelse/
bekreftet tidsbruk
Tema: Nytt fra STAR
Vi skal se nærmere på to nye
rapporter som er kommet til STAR
denne våren.
1) Med ny databehandleravtale
for FS har vi kunnet lage en
rapport som inneholder
aggregerte data for hele
sektoren. Rapporten
inneholder kvalifikasjoner,
utveksling, studiepoeng og
doktorgrader. Her kan en
sammenligne egne aggregerte
tall med nasjonale tall eller
aggregerte tall fra andre
institusjoner.
2) Det er utarbeidet en rapport
som viser rapportert
studiepoengproduksjon og
kandidatproduksjon, samt
prognoser på hva det vil
innebære av økonomisk
uttelling basert på disse
rapporterte tallene.
Foredragsholder: Ragnar Edgren
Pettersen, Unit

Pause 10 min. Bytte av sesjon

12:05 – 12:15
10 min
12:15 – 12:45
30 min

Sesjon 2 A LEDIG SESJON
Tema: Lynkurs i xxx? Eller et
dagsaktuelt tema

Sesjon 2 B LEDIG SESJON Tema:
Lynkurs i xxx?
Eller et dagsaktuelt tema, f.eks.
statistikk over fusk.

Sesjon 2 C Bekreftet
deltakelse/bekreftet tidsbruk
Tema: Erfaringer med bruk av
studenter til å lage nettkurs
Foreløpig disposisjon:
• Bachelorstudenter til utvikling
av FS Grunnkurs
(bacherloroppgave)
• Masterstudent til
prosesskartlegging
(praksisoppgave)
• Angi relevans til ALP /
Disiplinpraksis / Yrkespraksis
• Tilbakemelding fra studentene
om hvordan dette fungerte for
dem.
Foredragsholder: Dag Olav Nilsen,
UiA

12:45 – 13:05
20 min

Pause 20 min. Tilbake til plenum

13:05 – 13:50
45 min

Bekreftet deltakelse/Bekreftet tidsbruk
Innlegg: Arbeidslivsportalen
Status ALP, fase 2 av applikasjonen, erfaringer med piloten
Knut Løvold, Unit

13:50 – 14:00
10 min

Avslutning
Marte Holhjem, Unit

14:00 – 14:30

Mulighet for mingling med kolleger?

