
Referat fra møte mellom Studieavdelingen(STA) og FS-superbrukere 3/4-2006.

Tilstede: Lee Ae Ran Aamodt(UV), Simen Fraser(UV), Mirian Røsler(MED), Rita Iren Olsen(MED), Per Arne 
Krumsvik(TF), Mona Bye(SV), Anne-Lise Hansen(MN), Mai-Britt Ejlersen Rasmussen(Odont), Steinar Hafto 
Myre(JF), Lena Finseth(HF), Anne Løken(HF), Torill Stave(HF), Vibeke Braaten(STA), Marianne Høgvold-
Iversen(STA), Anette Wigaard(STA), Arild Ekker(STA), Michael Grude(STA), Lars Kristian Hasle(STA)

Saksliste

1. Endringer i FS
-Det var en gjennomgang av de viktigste endringene i forholdt til oppgradering til ny versjon av FS.
-Endringene er redegjort på http://www.fs.usit.uio.no/endring/arkiv/Endr_FS5-3.htm.
-Det er ønske om henvisning til siste endringer i STA sin FS FAQ.
-Ingen endring på informasjon om nærmeste pårørende i FS, da dette er et anliggende for politiet.
-Godkjenningsmodulen skal oppdateres, fakultetene bes sende inn kommentar på notat om 
rutinebeskrivelse. Henvend til Anette om man ikke har dokumentet.
-TF ønsker å kunne knytte titler til lærere for å skille mellom dem.
-Valideringen til endringer i Emne samlebilde (FS_STUDIE1 tilgangen) er innskrenket, og det er 
problemer med det gamle emnebildet i forhold til dette. Enhetene kan bruke det nye emne 
samlebildet.
-HF ønsker en oppklaring på spørsmål om enkeltemnestudenter. STA jobber videre med dette.

2. Informasjon om validering/tilgang til FS
-Alle fakulteter har fått et brev med oversikt over FS-brukere og tilgangene de forskjellige har. STA 
ønsker at fakultetene skal melde inn behov for sine brukere slik at det kan ryddes i brukerdatabasen.
-Det er uklarhet om hvilken tilgang de forskjellige rollene gir. STA sender ut en oppdatert 
rollebeskrivelse når den er klar.

3. Informasjon om nye FS-websider
STA har nye websider for FS med FAQ, dokumentasjon og nyheter. Det er også en felles kursside 
for FS, Syllabus og LIST.
-Det er ønske om dato for oppdatering på dokumentasjon(på oversiktssiden).
-Det er et behov for avklaring i forhold til bruk av sentrale og lokale brukerveiledninger.
-Det er ønske om informasjon om møter på hjemmesidene, med info om tema.

4. Info om Studentweb
-I forbindelse med utvikling av ny studentweb, vil det bli foretatt brukertester med studenter.
-Ikke gjennomslag nasjonalt for å måtte melde seg til eksamen når man semesterregistrerer seg.
-Betalingskrav? Kan man semesterregistrere uten å betale?

JF foretrekker ikke-krav om betaling.
-Melding til undervisning. Studenter blir meldt til eksamen når man får plass på undervisning.
-Kvittering på endringer i studentweb ble stemt ned. USIT ønsker heller å forsøke å lage 
studentweb brukervennlig, enn å bruke tid på kvitteringsløsning.

5. Eventuelt
*MN ønsker status på utviklingsønsker som er sendt til FS-gruppen.

*MN har ønske om rapporter om student i forhold til FS/LIST. Behov for oversikt over grunnlag for 
rapporteringene og mer informasjon om LIST og FS. STA håper å kunne jobbe med dette i sommer, 
gjerne i samråd med fakultetene.

*MN ønsker å bli mer involvert i FS-problemstillinger de jobber med, med tanke på videre 
utvikling av systemet.
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*Innspillene til de nasjonale gruppene ønsker man også mer tilbakemelding på.

*Det er behov for å vite om samhandlingen mellom FS og Syllabus. Når kjøres data fra den ene til 
den andre. Kanskje ha dette på websidene.

*TF stiller spørsmål om jetforms fremtid med tanke på vitnemål. 
-Det kommer et nytt system, som USIT har ansvar for. Dette blir ikke streamserve.
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