
Oversikt innkomne ønsker til gjennomgang i Planleggingsgruppen 01.12.2021: 
 

SAK  INSTITUSJON BESKRIVELSE MERKNAD OMFANG 
1 USN Telle antall eksamensforsøk på delvurderinger 

Emne samlebilde, Vurderingskombinasjon samlebilde 
Bli enige om hvordan dette skal fungere. Saken fra 
USN bør rettes. 

1 uke 

2 UiO Undervisning: skille mellom terminer 
FS474.001 Deltakerliste-partier og FS474.003 Deltakerliste-partier 
med veilederinfo 

Ny und.modul? 1 time 

3 HVO Varsel om manglende und.enhet ved oppretting av kursdeltaker som 
student 
FS439.001 

 1 time 

4 UiB Fletting av mangler og profilkrav i brevrapport  
FS120.003 Brev med resultat av opptak 

21.09.2020 Sendt spm til UiB. Ikke fått svar? 1 dag 

5 OsloMet Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger 
FS515.001 Sletting av vurderingsmeldinger 

Også sak fra NTNU. Mottatt endringsønske fra 
OsloMet, se https://unit.atlassian.net/browse/FS-
1070 

3 timer på 
ønsket fra NTNU 

6 USN Campus i rutine for oppretting av kommisjoner 
FS551.001 Kommisjonsfordeling og bilde Kommisjon med sensorer 

 1 dag 

7 MF Varsel om kontroll av sensur lagt inn via Fagpersonweb  1 dag 
8 HINN Mangler i rutine FS439.001 Oppretting av kursdeltaker som student Rutinen sjekker om søker har takket ja til plassen. 

Dersom rutinen kjøres med kryss for at 
vurd.melding skal opprettes, sjekkes det om søker 
har takket ja til eksamen. Uten kryss sjekkes dette 
ikke. Er dette en feil? 

1 time 

9 UiT Rutiner for registrering av personer med ett navn 
Bilde Person/student og Person/fagperson 

Samkjøre med Folkereg. 
Diskusjonssak 

 

10 UiT Forhåndstildeling av klagesaker Diskusjonssak  
11 UiB Ryddigere fremvisning av personløpenr 

Bilde Fødselsnummerendring 
Diskusjonssak  

12 USN Varsel om registrering av obligatoriske oppgaver 
Databasejobb med tilknytning til vurderingsenheter og personroller 

Diskusjonssak 2 dager? 

13 UiT Endring av periode for studierett 
Student samlebilde 

 2 timer 

14 UiO Merknad og funksjon ved klagesak 
FS460.002 Beregning av kvalifisert – und.påmeldte 

 2 timer 

15 UiT Endre standardoppsett på rutine 455.001 Påmelding av 
vurderingsmeldte til undervisning 

Bli enige om dette skal gjøres 5 min 

https://unit.atlassian.net/browse/FS-1070
https://unit.atlassian.net/browse/FS-1070


16 USN Digitalt vitnemål – merking av dublikat 
FS670.001 Vitnemålsdokumenter 

Ulike regelverk, bør samordne praksis. 
Diskusjonssak 

2 timer? 

17 UiS Endring av sensur direkte i vurderingsprotokoll 
Student vurdering samlebilde 

 4 timer 

18 NTNU Informasjon om studenten har fått sensur eller ikke. 
FS501.003 Sensoroppdrag 

 1 time 
UTFØRT 

19 UiS Kunne legge inn url til flere språk 
Utdanningsplanelement 

 2 timer 

20 UiO Kopiere kommisjoner fra en vurderingsenhet til en annen 
Ny rutine 

Generere en kommisjon pr melding? 2 timer 

21 UiS Bestillingsløsning for papirvitnemål   
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