
Å BYGGE ET 
LOKALOPPTAK I FS

STEG FOR STEG



OVERORDNEDE STRUKTURER



1. Opprett Opptaksype og Opptak:
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2. Opprett Studietype og Opptaksstudieprogram (søknadsalternativ). Knytt 
opptakstudieprogrammet til opptakstypen.
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3. Registrer en søker i Søknad samlebilde

Da blir det enklere å følge med og teste underveis når man bygger 
regelverk. Sett J i ”Kan behandles”
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KOMPETANSEREGELVERK



1. Registrer / bestem Kvalifikasjonskrav som skal 
benyttes

Her LEG + SPL + REL (lokal 
realkompetanse)
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2. Kompetanseregelverk og kompetansekrav

De røde tallene er satt som praktisk registreringsrekkefølge. Den faktiske, logiske 
rekkefølgen, er de grønne tallene

i. Opprett kompetansereregelverk

ii. Opprett kompetansekrav

iii. Knytt kvalifikasjonsgrunnlagene til kompetansekravet ved å legge de(t) til i underbildet

iv. Knytt kompetansekravene til kompetanseregelverket ved å legge de(t) til i underbildet
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3) Kravelement: opprett profilkrav/kompetansekrav



4) Spesielle krav & kravalternativ + Kravliste & kravelement
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De røde tallene er enkleste registreringsrekkefølge. Grønne tall er logisk struktur
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5) Knytt spesielle krav til Kompetansekravet
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6) Knytt Kompetanseregelverket til Opptakstudieprogrammet
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Sjekk søknaden i Søknad Samlebilde

Nå skal du få opp grunnlag, krav i ”Profil” og mulighet til å få 
søkeren kvalifisert. Vent med å gå videre til dere får til å 
kvalifisere.



KVOTER
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1. Opprett kvotetilhørigheter.

Opptaksrutinen forholder seg til kvoter, så selv om det ikke skulle være relevant med poengbergning
(det er plass til alle kvalifiserte), trengs kvoteplassering (med mindre man også vil tildele plasser helt 
manuelt, på én og én søker)

Kvotetilhørigheter kan/bør gjenbrukes



2. Velg/lag en kvoterangering
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3. Kvotetype: her angis default oppsett av kopling mellom 
Kvalgrunnlag og Kvotetype. Samt poengsumeringen i kvotetypen. PS: 
dersom det er unntak for enkelte søknadsaltenativ, kan innstillingene 
overstyres senere (på den konkrete kvoten)
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4. Kvote = opptaksstudieprogram+ kvotetype. Registrer kvoten inn 

i undervinduet, eller bruk bildet Kvote

Eller: 
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Sjekk søknaden!



RANGERINGSREGELVERK



1. Opprett en rad i Rangeringsregelverk
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2. Opprett (eller gjenbruk) Atomiske poengtyper
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Ulike Varianter gir mulighet til å sette ulike regler for max antall poeng, antall siffer, finhet. 
Saksbehandler vil ikke få til å registrere utenom disse reglene.

Atomisk poengtype = Atomisk poengklasse + poengvariant. For bruk av vitnemålskalkulator 
må man bruke Klassen KAR. Om man har alderspoeng er det lurt å knytte til Aut. 
Poengalgoritme, som setter poeng automatisk.



3. Poengekvivalens
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Knytt sammen rangeringsregelverk, lovlige kvalifikasjonsgrunnlag og atomiske poengtyper i 
bildet Poengekvivalens



4. Knytt rangeringsregelverk til opptaksstudieprogram.
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Sjekk i Søknad samlebilde at rader for poengregistrering kommer fram i søknaden. NB. De vil ennå ikke 
summeres sammen. 



5) Oppsett for poengsummering:  
• Aggregert Poengklasse: Lag/sjekk at kodene TOT og DEL1 

finnes

• Kvotesumgruppe: Lag eller sjekk at det finnes en lokal 
Kvotesumgruppe, med de to aggregerte poengklassene i 
undervinduet
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6. Maxformel: Lag/sjekk rader i Maxformel og legg til 
Algoritmenr 1 for begge maxformlene
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7.  Sumalgoritme: totalsum og delsummer regnes 
videre ut i bildet Sumalgoritme. 
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Regnestykket må ha minst to forekomster, en  som regner 
delsum og en som regner totalsum. Påse altså at det finnes to 
forekomster i bildet Sumalgoritme. Forekomsten av KPLOC-TOT 
må inneholde DEL1 (bilde 1). Forekomsten av KPLOK-DEL1 må 
inneholde de ulike poengklassene som skal summeres (bilde 2).



8. Knytt Kvotesumgruppe til Kvotetypen i bildet Kvotetype

Da skulle alt være på plass. Sjekk søknaden.

☺
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Dette blir da default utregningsmetode, som evt. kan oversyres
for enkelte kvoter.



SAMMENHENGEN ILLUSTRERT



Opptak samlebilde

Opptakstudieprogram

Kompetanseregelverk Rangeringsregelverk Kvote

Kompetansekrav

Kvalifikasjons-
grunnlag

Spesielle krav

Kravliste

Kravelement

Poengekvivalens

Atomisk 
poengtype

Atomisk 
poengtype

Sum-
algoritme

Kvote-
rangering

Kvotetype

Kvote-
tilhøringhet

Kvote-
sumgruppe

Maxformel Algoritme 1

Aggregert 
poengklasse

Illustrasjon over de ulike 
byggeklossene i et opptak og 
hvordan de må kobles sammen 
for at opptaket skal fungere.



www.unit.no


