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Informasjon om kurset 

   Bilder 

• Godkjenningssak samlebilde 

• Person eksternstudium 

Ulike typer godkjenningssaker 

• Utveksling/delstudier, forhåndsgodkjenning, 

endelig godkjenning, innpassing 

• Resultatutveksling 

• Rapportering til Lånekassen 

• Rapporter 

• GAUS 
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Begrepene godkjenning og 

innpassing 

• UH-loven bruker begrepene godskriving, 

godkjenning og fritak (ikke innpassing) 

• Fritak vs. innpassing og emneerstatning:  

• Brukes forskjellig ved ulike læresteder. Fritak kan godt 

være innpassing/emneerstatning 

• Fritak som begrep er fjernet fra FS, med unntak av 

underbildet  Fritak for vurderingskombinasjon 

 

Bedre å fokusere på ønsket resultat av registreringen: 

Det angis hva studenten faktisk har avlagt på vitnemålet, 

ikke hva studenten skal slippe å avlegge. 
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Godkjenningsaktype 

(kodemodulen) 

• FORHÅND (påkrevet for rapportering til 

Lånekassen før utvekslingsopphold) 

• INNPASS (påkrevet for rapportering til 

Lånekassen etter utvekslingsopphold) 

• FORKUNNSK 

• For å registrere godkjente forkunnskaper 

studenten har i forbindelse med emneopptak 

• REALKOMP 

• ANNET 

• jevngodhet med grad, fritak fra 

vurderingskombinasjon, emneoverlapp osv. 
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Godkjenningssak - underbilder 

• Eksternstudium 

• Omfang 

• Jevngod med grad 

• Realkompetanse 

• Fritak vurderingskombinasjon 

• Emneoverlapp 

• Merknad 

• Forkunnskapskrav 

• Utdanningsplan 

• (Learning agreement) 
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Godkjenningssak samlebilde – 

venstre side 

• Detaljer om saken, konklusjoner/vurderinger 

• Funksjon for mottak av søknader elektronisk er 

under utvikling 

• Underbildet Eksternstudium: kobling mellom 

godkjenningssaken og eksternstudiet (viktig å 

koble til rett sak!) 

• Gule felt = obligatoriske. Blå felt også viktig for 

rapportering 

• Fordeler: Ikke aktivt ennå (funksjonalitet vil 

komme) 
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Godkjenningssak samlebilde – 

høyre side 

• Mulighet for ulike søk 

• Dokumenter: viser dokumenter fra dok.arkiv. 

• Dokumenter kan knyttes til 

godkjenningssaken og publiseres i GAUS  

• Søknad: Viser tekst fra søknaden i Studentweb 

(under testing) 

• Saker for person: viser saker for personen som 

er søkt frem  

• Saker søkt frem: viser alle godkjenningssaker  
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Person eksternstudium – 

opprette sak 

• Mulig å opprette en forekomst direkte i bildet: 

gjelder der det ikke må gjøres en faglig el. 

administrativ vurdering, f.eks. Ex.phil/ex.fac. 

• Hvis omfang skal registreres og/el. resultater 

skal sendes til Lånekassen må det opprettes sak 

INNPASS i bildet Godkjenningssak 

• Kan hente resultater fra andre FS-institusjoner 

(norsk utdanning).  

• Kan registrere resultater manuelt  
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Utveksling og 

forhåndsgodkjenning 
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Forhåndsgodkjenning av 

utveksling / delstudier 

• Det genereres en godkjenningssak 

(FORHÅND) når Utvekslingsperson opprettes 

• Saken behandles i godkjenningssak 

samlebilde 

• Selv om saken er satt til BEHANDLET kan den 

endres på (om det skjer endringer i 

utvekslingsoppholdet e.l.) 
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Forhåndsgodkjenning av 

utveksling 
• Forekomst i godkjenningssak (FORHÅND) opprettes 

automatisk når studenten registreres i bildet 

Utvekslingsperson 
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Registrere planlagte resultater 

• Registreres i Person eksternstudium 
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Omfang (forventet) 
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Forhåndsgodkjenning av 

feltarbeid eller praksis 
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Rapportering av 

forhåndsgodkjenning til 

Lånekassen 

• Studenten søker om støtte fra Lånekassen på 

deres hjemmesider 

• Saksbehandler i Lånekassen søker i FS-basen 

• Data fra FS hentes fra bildene Utvekslingsperson 

og Godkjenningssak 

• Dato for behandling, og verdier i underbildet 

Omfang må legges inn for at Lånekassen skal 

kunne hente data til søknaden. 

• Behandling av forhåndsgodkjenning bør starte 

samtidig som studenten får innvilget 

utvekslingsplass av hjemmeinstitusjonen 
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Saksbehandling hos Lånekassen 

(forhåndsgodkjenning) 

• Henting av data fra FS skjer på initiativ av saksbehandler 

hos Lånekassen 

• Om Lånekassen har opplysningene de trenger kan de 

behandle saken, og søker ikke i FS etter endringer etter  

at de har behandlet saken 

• Ved trekk bør saksbehandler ved institusjonen sette saken 

til TRUKKET i godkjenningssak-bildet 

• Studentens ansvar å melde fra til Lånekassen om trekk fra 

utvekslingsopphold 
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Varsler 
• Varsel om at Lånekassen prøver å hente data om 

forhåndsgodkjenning/utvekslingsopphold via webservice, 

men der data mangler i FS. 

 

 

 

 

 

• Lærestedene  bestemmer hvem som får varslene og må 

lage rutiner for oppfølging av disse 

• Hvem som skal få varsler for hvilke stedkoder styres i 

Brukeradministrasjon i FSSYSTEM 

• Saksbehandlere i Lånekassen får samme varsler i sitt 

system 
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Videreutvikling 

• EMREX  

• Resultatutveksling mellom flere land. 

Foreløpig mellom Norge, Sverige, 

Danmark, Finland, Italia (kun visse 

institusjoner). 

• Saksflytsystem (under utvikling) 

• Elektronisk søknad om godkjenning. 

Samhandling mellom bl.a. Studentweb, 

FS, arkivsystem 
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Oppgaver - 

forhåndsgodkjenning 

1. Opprett en student i Utvekslingsperson, type 

UT, STUDIER 

2. Behandle forhåndsgodkjenningen for studenten  

3. Registrer noen emner i Person eksternstudium 

(Planlagt), legg inn forventet omfang 

4. Opprett en forhåndsgodkjenning for en 

utvekslingsstudent på FELTARBEID eller 

PRAKSIS 

1. Registrer feltarbeid i et land (uten lærested).  

Bruk Utvekslingsprogram ‘INDIVID’ 
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Etter endt  

utvekslingsopphold 
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Endelig godkjenning 

• Generer innpassingssak  - ikke endre på 

forhåndsgodkjenningen 
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Endelig godkjenning – forts. 

• Også innpassingssaken må være 

tilknyttet utvekslingsperson for å kunne 

rapporteres til Lånekassen 

• Utvekslingsavtale (avtaleid) 

• Dato fra (Periode) 
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Registrere resultater 
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Endelig godkjenning – 

registrering av resultater 
Underbildet omfang (godkjenningssak): 

• Eksterne resultater som skal inngå i godkjenningssaken hakes av 

• Behold BEHANDLES i Status behandling til du er ferdig med å 

registrere i underbildet Omfang 
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Ferdigstilling av godkjenningssak 

• Status behandling: BEHANDLET 

• Ferdigbehandlet – dato (settes til dagens 

dato) 

Roller/valideringer: 

• Strenge kontroller for å endre i Omfang totalt 

etter at saken er ferdigbehandlet (krever 

egen validering) 

• Må sette inn merknad i Årsak til endring av 

omfang 
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Rapportering av utvekslingsopphold 

til Lånekassen 

Rapporteringsfrekvens kan velges  

Disse dataene må være på plass: 

• Sakstype INNPASS 

• Status BEHANDLET 

• Dato ferdigbehandlet 

• Avtaleid/Utvekslingsavtale/utvekslingsperson 

• Norsk fødselsnummer 

• Omfang Lånekassen og Terminangivelse 

Lånekassen 

• Må være tilknyttet et eksternstudium ved 

utenlandsk institusjon 
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Joint degree-studenter 

• Joint degree = samarbeid mellom flere læresteder 

(ett i Norge, flere i utlandet). Lærestedene eier 

studieprogrammet og graden sammen. Felles 

vitnemål. 
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Joint degree-studenter:  

Rapportering til Lånekassen 

• Behandles ikke som utvekslingsstudenter, men studenter 

søker om støtte for oppholdet ved 

samarbeidsinstitusjonen 

• Hvis studentene er registrert i FS hos den norske 

institusjonen som skal gi dem vitnemål kan Lånekassen 

innhente informasjon via webservice  

• Resultater fra samarbeidsinstitusjon kan registreres i 

Person eksternstudium og Utdanningsplan  

• Studiepoeng ved samarbeidsinstitusjonen rapporteres 

ikke fra FS, studenten sender selv inn resultater fra 

utlandet til Lånekassen 
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Resultatutveksling 
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Resultatutveksling - samtykke 

• Institusjonene legger selv til rette for 

henting av resultater  

• Studenten/søkeren bestemmer selv om 

h*n vil at data skal kunne hentes eller 

ikke  

• Basert på samtykke i Studentweb eller 

Søknadsweb, ref. 

Personopplysningsloven §8 

• Bare mulig å hente resultater fra dem 

som har samtykket. 
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Hent ekstern norsk utdanning 

• Knapp finnes i Person eksternstudium og 

Godkjenningssak samlebilde (og Søknad 

samlebilde) 

• Obs, tar ca. ett minutt. Studenten må søkes 

opp igjen for å få frem resultatet   

• Resultatutveksling brukes også ved 

opptak til studier 

• Eksterne resultater som er automatisk 

innhentet kan ikke endres i bildet 

• Studenten kan se hvilke resultater som er 

utvekslet i Studentweb («Mine resultater») 
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Kontroll av data  

 

 

 

 

 

• Feltet Kontroll (rød skrift) kommer opp hvis:  

• både manuelt registrerte eksterne og automatisk 

innhentede fra samme eksterne institusjon finnes 

• Data har endret seg ved ny henting 
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Innpassing i utdanningsplan 
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Individuell innpassing i 

utdanningsplan 
• Flere måter å komme til bildet utdanningsplan på:  

fra Godkjenningssak 
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Individuell tilpasning for 

enkeltstudenter 

• Innpassing av interne og eksterne 

resultater i utdanningsplanen 

• Dele eksterne resultater mellom flere 

emnekombinasjoner 

• Erstatte interne emner  

• Innpasse planlagte emner (i 

forbindelse med forhåndsgodkjenning) 
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Opptak til 

veivalg/studieretninger  

• Mulig for studentene å selv søke om dette i 

Studentweb. Selve opptaket gjøres av 

saksbehandler i Utdanningsplan  
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Opptak til emneprioritering 

• Gjøres ved å klikke på emne som skal 

behandles i utdanningsplanen.  
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Oppgaver – endelig godkjenning 

og innpassing 

1. Lag innpassingssak av forhåndsgodkjenningen 

du har opprettet 

2. Registrer resultat på emner  

3. Innpassing i utdanningsplan: 

a) Erstatt et internt emne med et eksternt du har 

registrert 

b) Fordel vektingen av et annet eksternt emne på 

to interne 
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Relevante rapporter 

• FS 800.001: Godkjenningssak.  

• Skal vise karakter (ev. «Bestått») og semester. Blir rettet 

til FS8 

• FS 800.002: Godkjenningssak – konklusjoner 

• FS 800.003: Godkjenningssak – Saksbehandling 

• FS 802.001: Godkjenningssak for 

studieprogramstudent 

• 201.001: Studentopplysninger 

• 201.006: Studentopplysninger med utdanningsplan 

• 727.001: Utdanningsplan for student 

• 801.001: Godkjenningsopplysninger 

• 803.001: Ekstern studium – Personrapport 
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Overføring til GAUS 

• Opprettet for å lese andre institusjoners behandling 

og vedtak 

• Egen FS-rutine: Initier jobb for overføring til GAUS 

• Kan søke etter ulike kriterier: 

• Sakstyper (forkunnskaper, forhåndsgodkjenning, 

innpassing, realkompetanse, andre saker) 

• Saksbehandlende institusjoner i Norge 

• Utenlandske læresteder 

• Konklusjoner: Jevngod med grad, 

realkompetanse, fritak, emneoverlapp, innpass 

• Dokumenter må sjekkes for sensitive opplysninger 

før de deles 
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Oppgave 
Ta en prøvetur i GAUS! 

Pålogging: http://fsweb.no/gaus/login.jsf  

1. Søk frem ferdig behandlede 

forhåndsgodkjenninger ved UiB  i år, sorter etter 

dato 

2. Hvor mange ferdig behandlede 

innpassingssaker hadde Universitetet i Oslo fra 

Australia som var ferdigbehandlet etter 01.01. 

2016? 

3. Hvor mange studenter har fått innpasset færre 

enn 30 studiepoeng av Lånekassen fra 

læresteder i Amsterdam? 

4. Sett sammen et eget søk, og lagre det som 

favoritt 
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Videre lesing 

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

• Brukerdokumentasjon Godkjenningssaker 

oppdatert til FS 7.9 

• Brukerdokumentasjon GAUS (versjon 1.2.2.) 

• Rutinebeskrivelser for godkjenning og innpassing 

• Introduksjonsfilmer (FS-versjon 7.5.02) 

• Brukerdokumentasjon Utdanningsplan oppdatert til 

FS 7.5.6 

• Rutinebeskrivelser/sjekklister for  

• Resultatutveksling 

• GAUS 
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Takk for i dag! 

• fs-support@fsat.no 
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