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Forutsetninger 

• Kjennskap til administrasjon av etter- og 

videreutdanningskurs 

 

• Grunnleggende kunnskap om registrering i 

FS 

• Krav om kjennskap til og forståelse av 

blant annet administrasjon av 

studieprogram, emner og vurderinger i FS 
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Informasjon om kurset (1) 

• Gjennomgang av EVUmodulens 

hovedfunksjoner 

• Oppsett av spørreskjema og 

spørreundersøkelser 

• Oppsett og bruk av EVUWeb 

• Kursbevis 

• Avgrensning mot betaling- og brevmodulen 

samt vurderingsavvikling og lignende (med 

noen unntak) 
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Informasjon om kurset (2) 

• EVU er en liten modul; 16 bilder, 9 

rapporter, 2 rutiner 

• EVUWeb settes opp i modulen 

Semesterregistrering (på samme vis som 

de andre webapplikasjonene) 

• 4 (5) hovedbilder 

• Kodebilder ligger i selve modulen, hvor 

diverse lokale koder eventuelt kan 

registreres om  
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Informasjon om kurset (3) 

• Liten, begrenset modul, men mange 

ulike bilder det skal registreres i 

 

• Progresjon i kurset  

– vise gangen i registrering fra opprettelse av kurs, 

oppsett og bruk av spørreskjema, litt om oppsett 

og bruk av EVUWeb, registrere/administrere 

deltaker på kurs, lage og utstede kursbevis 
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Brukerdokumentasjon for EVU 

• Finnes på 

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/  

• Innlogging påkrevd (WebID) 

• Informasjon under F1- og F2-tast i FSklienten 
 

• Etter- og videreutdanning 

• EVUWeb 

• StudentWeb (spørreskjema) 

• Personer – Studenter – Adresse- og brevløsninger 

• FS-kurs Brevmodulen 

• Betaling 

• FS-kurs Betaling 

6 

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/


Definisjoner - videreutdanning 

• Gir formell kompetanse på 

universitets- og høgskolenivå 

• Studiepoengsuttelling 

• Vurdering 

• Deltakerne registreres som ordinære 

studenter i FS/overføres fra EVU-

modulen via rutine 
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Definisjoner - etterutdanning 

• Fornyelse og ajourføring av en 

grunnutdanning – uten å gi formell 

kompetanse 

• Ingen studiepoengsuttelling 

• Ikke vurderingsbasert 

• Deltakerne registreres som 

kursdeltakere – ikke nødvendig å 

kjenne alle detaljer om hver enkelt (for 

eksempel ikke nødvendigvis krav om 

fødselsnr.) 
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Annen bruk av modulen 

• Kan brukes til administrasjon av 

konferanser ol. 

• Internkursing 

• Annen bruk? 
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EVU-modulen  

• Følgende bilder vil bli gjennomgått: 

• Etterutdanningskurs samlebilde 

• Kurskategori 

• (Kursaktivitet samlebilde) 

• Kursdeltakelse/Deltaker 

• Diverse kodebilder 

• 2 rutiner 

• Diverse rapporter 
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Kort om EVUWeb 
• Mulighet for søknad om kurs uten krav om fødselsnr. 

• Følgende innloggingsmuligheter finnes: 

• Uten fødselsnr. (passord) 

• Med fødselsnr. (passord/pinkode) 

• Foretaksregistrering (foretaksregistrator) 

 

• OBS: Krav om fødselsnr. styres av parameter i 

FSSYSTEM (for hele institusjonen) i tillegg til felt i 

Etterutdanningskurs samlebilde 

• Det er også flere parametere andre parametre som styres 

i FSSYSTEM (eks. utsendelse av epost til kursansvarlig) 

 

• Ny EVUWeb skal utvikles i 2015/-16 – da vil det komme 

flere og nye påloggingsmuligheter (Feide og ID-porten) 

 

 
11 



Etterutdanningskurs samlebilde 

• Øvre del:  
• Mange påkrevde felt (gule) 

• Kurskode og Tidkode er kursets unike ID (kan ikke 

finnes to like) 

• Tidkode – helt fri utfylling (12 tegn mulig) 

• Hele-knappen 

• Mange rapporteringsfelt (blå)  

• Ulik rapportering av etterutdannings- og videreutdanningskurs 

• Flere felt som styrer kursets framvisning i EVUWeb 

• Mulig med LMS-eksport 

• OBS: Svarfrist i FS er lik trekkfrist i EVUWeb 

• Spørreskjema 
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Etterutdanningskurs samlebilde 

• Spørreundersøkelse:  
• Opprettes og administreres i modulen 

Semesterregistrering 

• Spørreskjema samlebilde (malen for 

spørreskjema) 

• Spørsmål samlebilde (malen for spørsmålene) 

• Spørreundersøkelse – den aktuelle 

undersøkelsen 
• Spørreskjema og spørsmål kan gjenbrukes 

• Spørreskjema kan inneholde flere underordnede 

spørreskjema 

• Svar på et spørsmål kan innebære videresending til et 

spørreskjema 
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Spørreundersøkelse 
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Spørreskjema - spørsmål 
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Spørreskjema- rekkefølge 

• Felt for å angi rekkefølge er viktige, de 

angir rekkefølge for hvordan 

spørsmålene presenteres 

og/eller hvor et «skjema i skjema» skal 

innpasses i rekken av spørsmål 
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Spørreskjema - 

spørreundersøkelse 

• Viser hvilke spørreundersøkelser som 

benytter dette skjemaet. 
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Spørreskjema – spørreskjema inngår 

• Et spørreskjema kan benyttes i et 

annet spørreskjema 

18 



Spørsmål samlebilde 
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Spørsmålstyper 

• Fritekst 

• Flerverdisvar 

• Legg svaralternativer i undervindu 

• Kan angi at svaralternativene skal 

prioriteres 

• Radioknapp (kun ett svar mulig å angi) 

• Flerverdisvar = N 
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Oppbygning av spørreskjema 

• Spørsmålene lages i eget bilde 

• Spørreskjema lages i eget bilde 

• Spørsmål knyttes opp mot spørreskjema i 

Spørreskjema samlebilde 

• Malen for spørreskjema knyttes opp mot 

en aktuell spørreundersøkelse i bildet 

Spørreundersøkelse 

• Spørreundersøkelsen knyttes til kurset i 

Etterutdanningskurs samlebilde (under 

Hele) 



Svar på spørreskjema 

• Spørreskjema - besvarelser:  

• Fremvises i bildet Kursdeltakelse 

• Rapporter i Semesterregistreringsmodulen: 

• FS350.001 Svar på spørreundersøkelse – viser 

alle besvarelser 

• FS350.002 Spørreskjemabesvarelse – viser én 

og én kursdeltaker 

• FS350.003 Svarstatus for spørreundersøkelse – 

viser hvem som har svart og ikke 
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Besvarte spørreskjemaer 



FS350.002 Spørreskjemabesvarelse 
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FS350.001 Svar på spørreundersøkelse 
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FS350.003 Svarstatus for 

spørreundersøkelse 
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Etterutdanningskurs samlebilde 

• Underbilder:  

• Emne: for videreutdanningskurs må 

emnet/emnene hvor vurdering skal 

avlegges oppgis her 

• Deltakere: deltakere kan administreres her 

(eller i bildet Kursdeltaker) 

• Spørsmål: bruk spørreskjema i stedet 

(funksjonaliteten planlegges fjernet) 
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Avgifter og betaling: 

• Avgift: 

• Grunnlagsdata for fakturadetaljer og 

fakturatype registreres i betalingsmodulen 

• Mulig å velge på enkeltdeltakere om de 

skal ha privatfaktura eller om avgiften skal 

være del av samlefaktura for et foretak; 

Privat faktura J/N 

• Foretak må være registrert på avgiften og 

på deltakerne som foretaket skal betale 

for 
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Avgift 
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• Fakturadetalj 

• Generer automatisk 

• Send faktura samlet 

• Generér avgifter: 

 

 

 

 

• Fakturaene opprettes i betalingsmodulen 



Informasjon til søkere/deltaker 

• Planinfo: Vises ved påmelding på 

EVUWeb. Kan kreve bekreftelse. 

• Info:  

• Informasjon på EVUWeb 

(EVUKURSBES) 

•  Kvitteringsepost ved søknad 

(EVUKVIMAIL) 

• Kursspesifikk tekst til kursbevis 

(EVUBEVIS) 
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Kurskategori 

• Angir overskrifter/kategorier som EVU-

kursene sorterer under i EVUWeb 

• Kursene må være tilknyttet en 

kurskategori for å vises i EVUWeb 

• Kun kurskategorier med aktive kurs 

tilknyttet vises på EVUWeb 

• OBS: Dersom det er flere aktive emner 

med samme tall i feltet Rekkefølge, 

blir kurskategorien duplisert. Dette vil 

ikke bli rettet før i ny EVUWeb. 
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Kursaktivitet 

• Stort sett samme funksjoner/felt som 

Undervisningsaktivitet samlebilde 

(forenklet utgave) 

• Kan eksporteres til LMS 

• Deltakere må legges inn manuelt på 

kursaktivitetene 

• Kun registrerte deltakere på 

EVUkurset kan legges inn 
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EVUWeb – oppsett i modul 

Semesterregistrering 

• Dette styres av FS-superbruker:  

• WebApplikasjon – Modulvalg  

• Kun én modulkode - EVUWEB 

• WebApplikasjon – Tekster 

• Husk å hake for La stå ved endring av fellestekst 

• Tekstkodene fremkommer ved å klikke på 

versjonslenken nederst i EVUWeb 

• WebApplikasjon – Initier kopieringsjobb 

• Statisk informasjon overføres ved nattlig 

databasejobb/tvangskjøring. Individdata overføres 

med én gang. 

• Informasjonen til søker om kurs hentes fra 

Etterutdanningskurs samlebilde 
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EVUWeb 

34 



Ny EVUWeb 2016(?) 

• Styret for FSAT har vedtatt at ny 

EVUWeb skal utvikles 

• Ingen endringer/nyutvikling i den 

nåværende i mellomtiden 

• Pålogging med Feide og ID-porten 

vil komme i ny versjon 

• Dokumentopplasting m.m. vil 

komme i ny versjon 
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Deltaker/Kursdeltakelse 

• Kursdeltakere kan søke/melde seg via EVUWeb 

• Foretaksregistrator kan melde inn ansatte via EVUWeb 

• Saksbehandler kan registrere og administrere 

kursdeltakere på kurs i bildet Kursdeltakelse eller i 

underbildet Deltaker i Etterutdanningskurs samlebilde 

• Kursdeltakere opprettes som forekomster i bildet/tabellen 

Deltaker 

• Bildet Deltaker er modulens svar på Person/Student, og 

fungerer uavhengig av persontabellen i FS 

• Deltakernr. som unik nøkkel 

• GSK-konklusjoner innhentes ved pålogging på EVUWeb 

med fødselsnummer (gjelder ikke for foretaksregistrering) 

for læresteder som bruker SO 
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Kursdeltakelse 

• Gen. ny deltaker: Etternavn, fornavn og kjønn 

må fylles ut på forhånd (i reg.modus) 

• Deltakersøk: Søke om deltaker allerede 

finnes i FS (i reg.modus) 

• Sjekk av epostadresser (sperre mot å 

opprette flere deltakere med samme 

epostadresse) 

• Kursdeltakere kan også administreres under 

fanen Deltakere i Etterutdanningskurs 

samlebilde (men da må vedkommende finnes 

i deltaker- eller persontabellen fra før) 
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Deltakersøk 
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FS200.007 Endring av 

deltakernr. 

• Mulighet for å slå sammen deltakere 

dersom samme person er opprettet 

flere ganger 

• Forutsetter samme navn på personen i 

begge rader 

• Informasjon må deretter slettes 

manuelt (”fra data”) – sikrest, slik at 

ingen informasjon går tapt 
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FS439.001 Oppretting av 

kursdeltaker som student 

• Brukes ved videreutdanningskurs hvor det skal 

avlegges vurdering og gis 

studiepoengsuttelling 

• Forutsetter at fødselsnummer er oppgitt på 

deltakeren 

• Forutsetter at deltakeren har fått opptak på 

kurset 

• Forutsetter at deltakeren har oppgitt at 

han/hun skal avlegge vurdering på kurset  

• Forutsetter at andre bakgrunnsdata er på 

plass (vurderingsenhet/undervisningsenhet 

m.m.) 
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FS439.001 Oppretting av 

kursdeltaker som student 

• Deltakeren gis studierett i hht det som er 

oppgitt under Vurderingsrettede kurs i 

Etterutdanningskurs samlebilde 

• Deltakeren får undervisnings- og 

vurderingsmelding på emnet angitt under 

fanen Emne i Etterutdanningskurs 

samlebilde 

• Ved avbrudd termineres studieretten ved 

bruk av felleskodene – se bildet 

Kursavbruddstatus 
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Rapporter som forutsetter tekst 

lagt i brevmodulen (Person) 

• FS432.001 Bekreftelse på mottatt 

kurspåmelding (tilbudsbrev) 

• FS435.001 Kursbevis 

• For at man skal kunne få skrevet ut 

kursbevis må det være satt Godkjent  

= J i bildet Kursdeltakelse (evt. i 

underbildet Deltakere i 

Etterutdanningskurs samlebilde) 
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Kursbevis 

• Lages i brevmodulen (Personmenyen) 

• Generering av brevtype med brevmal 

KURSBEVIS 

• Tilgjengelige feltnavn 
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Relevante rapporter 

• 9 rapporter i modulen til forskjellige 

formål 

• Deltakerlister m.m. 

• Kursbevis 
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Evaluering av kurset 

• http://www.fellesstudentsystem.no/ 

 

Aktiviteter 

Superbrukerkurs 

Kursevalueringsskjema 
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The end…. 
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