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Saksliste: 
 
Tidsplan for prosjektet 
Prosjektet er så langt i rute i henhold til planlagt framdrift. Piloteringen for de 28 emnene som er i 
piloten er i gang. Utviklingen av integrasjoner er i gang og planlegges ferdigstilt til full utrulling av 
Leganto på UiO setter i gang vårsemesteret 2020. Det er lite tid mellom pilot og full utrulling, 
evalueringen av piloten blir viktig grunnlag for planleggingen av full utrulling.  Opplæring er en del 
av planen for full utrulling, blant flere andre veiledningstiltak på nett og i kontaktflater for support. 
(e-post med RT-kø, fakultetskoordinatorer o.l.) Det er viktig å være klar over at emene som nå er i 
pilot går «live», det vil si at det ikke er noen testvisningsmodus for de emnene som er i pilot og at 
pilotemnene derfor er å anse som en miniversjon av full utrulling.  
 
Ressursbruk 
Prosjektet venter på estimat for USITs integreringsarkitektur-løsning med utviklingen av en 
mikrotjeneste for håndtering av dataflyt mellom FS, ansattdatabasen Cerebrum, og Leganto. 
Arbeidet for utviklingen av integreringen med Vortex og semestersidene krever også 
utviklingsressurser. 
 
Nærmere om status for piloten 
Kick off for piloten ble avholdt 17. september med godt oppmøte. 2 av 5 arbeidsstuer er 
gjennomført for opplæring i Leganto. Instituttene bestemmer selv hvem som møter opp av 
emneansvarlige og studiekonsulenter. Mye tyder på at det er en tendens til at studiekonsulentene 
tar hovedansvaret for å få lagt inn pensumlistene, men det er også faglærere som er aktive og har 
tatt systemet i bruk. Prosjektgruppa har et stående tilbud om fakultetstilpassede opplegg, dersom 
det er behov for det. Prosjektgruppa jobber tett med fakultetskoordinatorene, og har jevnlige møter 
med koordinatorene. Det ble avholdt frokostmøte 20. september. Det planlegges også et eget 
arbeidsmøte for UB-ansatte i forhold til arbeid med pilotemnene. Det er også laget en egen 
pilotside med veiledninger.  
 
 
ROS-analyser 
Det er laget en rosanalyse for prosjektet med fokus på kritiske aktiviteter som kan få konsekvenser 
for prosjektets framdrift. Den andre ROS-analysen som er laget er laget for driftingen av selve det 
digitale systemet Leganto er også foretatt. Styringsgruppe-medlemme hadde dessverre ikke mottatt 
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denne i innkallingen. Den blir derfor sendt ut nå med referatet. Kommentarer til denne 
rosanalysen mottas gjerne på e-post eller i neste styringsgruppemøte. Til ROS-analysen av 
prosjektet:  

- Det var ønsket fra styringsgruppen at brudd på regler om opphavsrett oppjusteres, men at 
konsekvensen kan nedjusteres.  

o Prosjektleder justerer dette og sender ut en endret versjon til styringsgruppa 
- Arkivering av pensumlister jobbes det fortsatt med å få avklart løsning på, mulige løsninger 

kan være robotiserte eksporter til ulike plattformer (arkiv, FS, og andre plattformer).  
- Det ble ønsket fra MN at rosanalysen tok opp tilstrekkelig informasjon og opplæring som en 

kritisk aktivitet for prosjektets framdrift. Forankring og informasjon er serdeles viktig i 
videre utrulling.  

o Prosjektleder legger inn punktet i rosanalysen og planlegger tiltak sammen med 
systemeier 

- Spørsmål om det er satt av nok ressurser i prosjektet og hvilke vurderinger som gjøres av 
dette i studieavdelingen.  

o Svaret på dette fra systemeier er at prosjektet skal begynne å planlegge 
driftsorganisering, og at det kanskje er aktiviteter som allerede nå bør planlegges 
lagt ut i linja før prosjektet avsluttes. Dette vil det foretas vurdering på til neste 
styringsgruppemøte 

 
Til neste gang:  
-Skisse til driftsregime 
-Noen foreløpige evalueringspunkter fra piloten, blant annet innsikt i studentenes håndtering av 
pensumlister og presentasjon av konsept for integrasjon av Leganto i Vortex 
-fra pensumlistekonsortiets møte 16. oktober  
 

 

 


