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Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3603516) er levert
Date: Tue, 28 Aug 2018 14:33:03 +0200 (CEST)
To: fs-support@fsat.no
From: hans.j.berntsen@usn.no
Navn på din institusjon og ditt navn
Merk at avsender skal være FS-kontaktperson


Universitetet i Sørøst-Norge, Hans Jacob Berntsen

Din e-post


hans.j.berntsen@usn.no

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til
vedkommende


kent.christensen@usn.no

Dagens dato


28.08.2018

Overskrift/sakstittel


Vise akseptanse i Fagpersonweb og rapporter i FS-klienten

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder


Nye rapporter, Akseptansetype og akseptanse for person

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere
Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner


Nei

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes
behandlet på nytt.


Akseptansetyper brukes for å innhente studentenes aktive samtykke. Det er behov for
å gjøre resultatet av innhentingen letter tilgjengelig.

Beskrivelse av problemstilling


Pr. i dag fins det ikke noen god løsning for å finne ut hvem som har svart ja eller nei
på en akseptansetype. Eneste muligheten er i bildet «Akseptanse for person», hvor
det kun er mulig å søke på type akseptanse, person og svar.

Løsningsforslag


Vi har to forslag. Vi ser gjerne at begge blir iverksatt:
1) Det blir mulig for lærer å få opp lister i Fagpersonweb over hvilke av sine studenter
som har svart ja/nei på en akseptansetype. Vi tenker det kan komme som en knapp
inne på siden hvor studentene tilknyttet et studieprogram eller et emne vises. Ved å
trykke på knappen kommer det opp et eget vindu, hvor det er mulig å velge hvilken
akseptansetype man vil sjekke. Det er muligens ikke alle akseptansetyper som er
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relevante for faglærere, så på den enkelte akseptansetype bør det komme et J/N felt
for om akseptansen skal vises i Fagpersonweb.
2) Det kommer en egen rapport i FS som viser akseptansetype. Den bør kunne kjøres
på følgende utplukk:
a. Studieprogram, kull og klasse
b. Campus
c. Sted
d. Studenter med emnet i utdanningsplanen et gitt semester
e. Nedtrekksmeny hvor man kan velge hvilken akseptansetype man ønsker
f. Man bør kunne velge om man vil ha med alle studenter, bare de som har svart ja,
bare de som har svart nei, eller bare de som ikke har svart
Alternativt, hvis overnevnte blir vanskelig, at det kommer med i en nåværende
rapport, for eksempel FS301.010 Studenter i studiekull. Under «Vis» kunne det
kommet en rad for akseptansetype som det er mulig å hake av. Men vi foretrekker at
det kommer i en egen rapport.

Vurdering av konsekvenser
Kost/nyttevurdering for egen institusjon


Forslag 1 vil gjøre det enklere for faglærere å sjekke akseptansetyper som er relevant
for dem. Det kan tenkes at institusjoneene vil opprette egne lokale akseptansetyper,
som for eksempel reservasjon mot å bli filmet eller være med på lydopptak i
undervisningssammenheng. Ved at faglærere kan ta ut en rapport fra Fagpersonweb
over de som har reservert seg, kan de enkelt se hvem som ikke ønsker å være med i
film eller lydopptak.
Forslag 2: Gjør at institusjonene lett kan få oversikt over hvilke studenter som har
svart ja/nei på de ulike akseptansetypene.
Vi mener at dette er noe som er nyttig for alle institusjoner, særlig i disse GDPR-tider.

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler


Faglærerne får bare opp sine studenter i Fagpersonweb, så studentene er på den
måten beskyttet mot innsyn fra andre. Vi mener også at forslagene er med på å styrke
opp rundt personvernet til den enkelte, ved at de kan reservere seg mot å være med
på for eksempel videoer, og institusjonene da lettere kan fange opp dette.

Eventuelle vedlegg
(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.)


Ikke besvart
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Ønske 1 går til ekspertgruppa for Fagpersonweb, ønske 2 går til planleggingsgruppa.
-Mvh.
Kjetil Røse Høybråten

