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Saksliste: 
 
Oppsummering siden sist 
Vi går mot slutten av piloten for innlegging og publisering av pensumlister i Leganto og på 
nettsidene via vortex-integrasjonen, dette skjedde 25.november. Det er blitt sendt ut 
evalueringsskjema for prosjektets opplæringsopplegg og brukernes opplevelse med å ta Leganto i 
bruk. Skjemaet stenger 20. desember. Det sendes ut et foreløpig resultat fra undersøkelsen til 
styregruppemedlemmene. Det vil bli laget en sluttrapport for piloten på bakgrunn av 
undersøkelsen og alle erfaringene vi har opparbeidet gjennom prosjektet.  
 
Endring i styringsdokumentet 
Milepæl 9 (foil 11) i styringsdokumentet: etablering av forvaltningsmodell og overføring av 
prosjektet til linja: En foreløpig plan er å utvide prosjektet til vi har gjennomført minst én «roll-
over»-runde. Prosjektet vurderes videreført til vår 2021. Det vil bli utarbeidet et detaljert forslag til 
forvaltningsmodell for Leganto til neste styringsgruppemøte.   
 
Plan for utrulling våren 2020 
USIT har ikke ressurser til å levere en integrasjonsløsning for dataflyt mellom SAP - Leganto/Alma 
og FS-Leganto/Alma som er operativ innen midten av mars 2020 som først planlagt fra prosjektets 
side. Ansattbrukere vil derfor bli importert til Alma som en «bulk»-import. Nyansatte må følges 
opp manuelt ut over vårsemesteret. Import av emnedata fra FS til Alma vil bli gjort puljevis pr 
fakultet ut over våren. Puljerekkefølge vil bli planlagt sammen med fakultetenes koordinatorer og 
timet sammen med opplæringsplanen fakultetene legger opp til for sine innleggere til våren. Alle 
fakulteter har her valgt ulike løsninger. Fristen for publisering av pensumlistene vil være den 
samme som tidligere år: 28. mai, men da med en intern førfrist for å sende listene til UB for 
gjennomgang.  
 
 
Ressursbruk i prosjektet 
Det er økonomisk handlingsrom for å ta i bruk en «task force»-gruppe som kan avhjelpe dersom 
det kniper på tid for noen miljøer for innlegging av pensumlister før fristen. Størrelsen på en slik 
gruppe, hvem som skal gjøre jobben og hvordan må vi komme tilbake til og vurderes mht det 
økonomiske handlingsrommet. Koordinatorgruppen støttet en slik løsning som en back-up-plan 
hvis det blir knapt med tid.  
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Styringsgruppen ser nytten av en engangsløsning med en «task force», men mener at, dersom man 
skal utnytte de mulighetene Leganto gir og sikre at det blir mer enn et administrativt system, så er 
det viktig at de vitenskapelige ansatte legger inn pensumlistene selv.  
 
Kommunikasjonsplan 
Nå starter jobben med å ta imot studentene og deres behov for hjelp og veiledning. 
Prosjektgruppen ivaretar dette blant annet med info på de aktuelle emnenes pensumnettsider og  
ved å lage en foil med informasjon til studentene som kan presenteres på første forelesning. 
Prosjektet har tatt kontakt med Akademisk skrivesenter som stilte seg positiv til et mulig 
samarbeid. Det skal også jobbes med å lage en nettside for studentene med relevant 
pensuminformasjon. Øvrige tiltak vurderes fortløpende.  
 
Styringsgruppen anbefaler at det hentes inn noen gode ambassadører for å «selge» inn Leganto 
som mer enn et administrativt verktøy. Prosjektet vurderer å kontakte LINK for produksjon av 
informasjonsfilmer/snutter.  
 
Brev om Leganto sendt ut til fakultetsmottakene 11.desember. Kopi til koordinatorene. Kopi til UB 
ble etterlyst. Brevet informerer om at Leganto skal tas i bruk av alle. 
 
Koordinatormøtene fungerer bra og er planlagt å fortsette. 
 
 
Mer om erfaringer fra pilotarbeidet 
Knut Mørken fra MN etterspurte om det vil bli rom for evaluering og vurdering av videre utrulling 
på bakgrunn av de erfaringene som blir hentet inn fra piloten. MNs erfaringer med bruk av 
Leganto er blandede. Dette blir adressert i det videre arbeidet. Prosjektet ber om at de fakultetene 
som møter på utfordringer tar kontakt med prosjektet slik at prosjektet i samarbeid med fakultetet 
kan finne løsninger som gavner alle. Det ble også stilt spørsmål om det var mulig å utsette 
prosjektet og om hvorfor alle måtte ta i bruk Leganto. Prosjekteier Hanna Ekeli viser til at det er 
besluttet at Leganto er publiseringsløsning for pensum ved UiO. Det er ikke en opsjon å vente enda 
et år med å ta i bruk systemet, men at det med jobbes med å finne løsninger etter hvert som 
eventuelle utfordringer dukker opp 
Mørken reiste også problemstillingene knyttet til hva som skal kategoriseres som «pensum» og hva 
som skal kategoriseres som «læringsressurser» og om det skal lages en policy for hvor hva skal 
ligge, og om denne distinksjonen har noen betydning i dette arbeidet. Prosjektleder viser til at det 
pr i dag ligger retningslinjer for pensumlister under kommunikasjons sider for redigering av 
semestersider. Disse sidene vil bli flyttet over til studieadministrasjon og vurdert redigert og 
omgjort til studieadministrative retningslinjer som forvaltes av studieavdelingen. I dette arbeidet 
vil det være naturlig å foreta en drøfting om distinksjonen mellom pensum og læringsressurser- 
også sett opp mot Canvas.  
 
Kolle Riis fra UB ba om konkretisering av beslutningspunktene, og hva de rent praktisk vil bety av 
tid og ressurser. Hvem skal gjøre hva?  
Som nevnt under overskriften «endringer i styringsdokumentet» vil neste møte i januar handle om 

mer detaljer rundt styringsmodellen.  

 


