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Saksbehandlerklient
Saksbehandling i fagskoleopptaket



Saksbehandlerklient

Til det første samordna fagskoleopptaket i 2020 skal det utvikles en 
saksbehandlerklient for søknadsbehandlingen.

Klienten skal utvikles som en egen applikasjon i plattformen SODB og vil være 
tilgjengelig for involverte opptaksmedarbeidere på den enkelte fagskole.



Saksbehandlerklient

Saksbehandler har behov for

• å se informasjon om søkeren

• å kunne vurdere søknaden opp mot kompetansekrav og rangering

• å sette tilbudsgarantier 

• å sende meldinger til søkeren

Det må også lages kontroller for å sikre at informasjonen og saksbehandlingen er 
korrekt.



Involverte

• Presentasjon av arbeid med saksbehandlerklienten for 
referansegruppen oktober 2018

• Åpnet for tilbakemeldinger på arbeid med prototyp og 
underlag i desember 2018

• Skal delta i testing av systemer og tjenester der det er 
hensiktsmessig, eller være behjelpelig med å finne andre 
egnede kandidater som kan delta i testgrupper

• Intern arbeidsgruppe som har arbeidet med prototyp og 
underlag



STATUS



Status

• kartlegging av behov i en fremtidig klient

• gjennomgang av saksbehandling i fagskolene og i det 
samordna opptaket i dag

• skisser på prototyp og medfølgende underlag er delt med 
referansegruppen

• oppstart utvikling er satt til begynnelsen av februar



System

Saksbehandlerklienten utvikles som egen applikasjon.



STEG I SAKSBEHANDLINGEN



Steg i saksbehandlingen

Oversikt søkere Kvalifisering Rangering Meldingsutsending Oppsummering



Oversikt over tildelte søkere

Tilgang på alle søkere som ditt lærested er saksbehandler for



Oversikt over tildelte søkere: Mulige komponenter

Person-/søknadsinfo

• Navn

• Fødselsnummer

• Søknadsnr

• E-post

• Telefonnr

• Type opptak

• Utdanningsbakgrunn

• Eier/saksbehandler

• Fordypning

Status

• Ny/påbegynt/fullført

• Ny dokumentasjon

• Sjekkes

• Betinget opptak

• Trukket

• Endret av søker

Merknad

• Mulig å se intern merknad



Kvalifisering: Mulige komponenter

• Utvalgt person-/søknadsinformasjon

• Merknadsfelt

• Manuelle meldinger

• Interne meldinger

• Oversikt over

• Egne tildelte eller markerte søkere

• Tilgjengelig dokumentasjon 
(elektronisk/opplastet)

• Opptakskrav

• Søknadsgrunnlag

• Individuell vurdering

• Betinget opptak



Rangering: Mulige komponenter

• Utvalgt person-/søknadsinformasjon

• Merknadsfelt

• Manuelle meldinger

• Interne meldinger

• Oversikt over

• Egne tildelte eller markerte søkere

• Tilgjengelig dokumentasjon 
(elektronisk/opplastet)

• Opptakskrav

• Søknadsgrunnlag

• Individuell vurdering

• Betinget opptak



Meldinger: Mulige komponenter

• Alle meldinger fra tidligere steg (kvalifisering og rangering) samles og 
dukker opp her. Både automatisk genererte og manuelle. Her bør 
saksbehandler også ha mulighet til å redigere meldingen

• Samlet oversikt over kommunikasjon ut til søker

• Oversikt over hvorvidt søker har åpnet melding eller ikke



Oppsummering/oversikt

Gir saksbehandler en samlet 
oversikt over behandlet søknad

• Opptakskrav

• Poengberegning

• Meldinger

• Person-/søknadsinformasjon



Dokumentasjon: Mulige komponenter

Bør ligge lett tilgjengelig gjennom hele saksbehandlingsprosessen. Som samlet 
oversikt i eget vindu eller fast bilde i klienten

• Mulig å skjule/arkivere irrelevant dokumentasjon

• Mulig å merke dokumentasjon eller endre navn/kategori

• Mulig å slette dokumentasjon



Dokumentasjon: Automatisering

• NVB samler inn vitnemål fra både skoler og fagopplæringer. Det betyr at vi har:
• vitnemål fra yrkesfaglige studieprogram i Kunnskapsløftet 

• og overgangsvitnemål der GK eller GK+VKI er tatt i R94 

• vitnemål som gir yrkeskompetanse med fag- og svennebrev

• 2020:
• tilgang til NVB

• Kompetansebevis? Man utreder mulighetene for å importere kompetansebevis, men det 
er fremdeles uavklart hva som er på plass til 2020



INNSPILL ELLER SPØRSMÅL ETTER 
DAGENS GJENNOMGANG?

TA KONTAKT MED OSS PÅ
FAGSKOLE@SAMORDNAOPPTAK.NO

mailto:fagskoleopptak@ceres.no

