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Referat fra møte i Fagutvalg for utdanning 
Møte 7/2019 
Dato 05.11.2019 
Tid 10:00-15:45 
Sted Park Inn by Radisson, Gardermoen 
Medlemmer   
Til stede Marianne Øhrn Johannessen, UiA 

(leder)  
Marianne Brattland, OsloMet  
 

 Knut Martin Mørken, UiO Jon Lanestedt, Diku 
 Hjørdis Hjukse, USN Christen Soleim, UiB 
 Anne Berit Swanberg, BI Heidi Adolfsen, UiT 
 Veslemøy Hagen, UiS Bjørg Kristin Selvik (HVL) 
 Bente Ringlund Bunæs, UHR 

(observatør) 
 

   
Ikke til stede Berit Kjelstad, NTNU  Solve Sæbø, NMBU 
 Morten Stene, NSO  
Unit Arve Olaussen Elisabeth Stephanie Guillot (sak 1) 
 Jørgen Ofstad (deler av møtet) Kjersti Lerstad (referent) 
 Vegard Moen  

 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader: 

• Jon Lanestedt, Diku forlot møtet kl. 13:50 etter behandling av sak 1, 6 og 3. 
• Marianne Brattland, OsloMet, forlot møtet kl. 12:00 etter behandling av sak 1 og 6. 
• Bente Ringlund Bunæs (UHR) forlot møtet kl. 14:45 etter behandling av sak 1,6, 3, 4 og 5. 

 

Innledning: 
Leder ønsket velkommen til møtet og orienterte kort om bakgrunnen for fagutvalgets ønske om å prioritere 
temaene læring og undervisning i møtene. Fagutvalget skal ha sektorenes handlingsplan for digitalisering 
som bakteppe og må spille på lag med andre nasjonale fora og utvalg. Unit skal være en «motor» for å skape 
fremdrift i arbeidet, men vi er alle avhengig av at hver enkelt institusjon bidrar. 

Aktuelle tema under læring og undervisning 
1. Digital eksamen 
 
Orientering om digital vurdering, UiABO-samarbeidet ved Christen Solem, UiB.  
Se vedlegg.  

• Inspera Assessment må ses på som et verktøy for å utvikle og forbedre læring, og gi administrativ 
støtte. 

• Andre digitale vurderinger enn tradisjonell skoleeksamen overtar i større grad (antall kandidater i 
systemet går derfor ned). Førsteprioritet er å støtte utvikling i tråd med faglige behov knyttet til 
vurdering. 
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• Tredjepartsportalen blir en samling av verktøy som studentene har behov for i forbindelse med 
eksamen. Ønske om å få til et samarbeid med Unit om videre prosess, slik at tredjepartsportalen 
etter hvert kan deles med sektoren. 

Oppsummert: Vi har behov for kontinuitet med Inspera og ønsker å fortsette med denne leverandøren. Det 
er store kostnader ved å bytte leverandør, både økonomisk og kvalitetsmessig. Unit må åpne opp tilgangen 
til data fra FS. Vi trenger en overordnet plan hos Unit for arbeid internt med integrasjoner og ny 
funksjonalitet i FS. 

 

Elisabeth Stephanie Guillot, tjenesteansvarlig Digital eksamen ved Unit orienterte.  
Se vedlegg. 

Det er lagt betydelig innsats i å utvikle funksjonalitet i både Inspera- og WISEflow-produktene. Vi mangler 
fortsatt gode løsninger for å bruke tredjepartsprogramvare og det er lite støtte for nye vurderingsformer så 
langt. Betydelig innsats er lagt i å lage gode integrasjoner (mot FS og LMS). 
 

Innspill fra fagutvalget: 

• Kontaktpersonene hos institusjonene er ofte på for lavt nivå i organisasjonen. Viktig informasjon bør 
også gå til leder som så fordeler. 

• Fagutvalget ønsker konkurranse mellom leverandørene og mener det er en god pådriver for 
utvikling. Fint at Unit har begge systemer i porteføljen. Unit må dele erfaringer og være tydeligere på 
hvilke behov de ulike systemene dekker, og hvilke de ikke dekker. Vi trenger fortsatt begge systemer, 
men vi må ha større fokus på hva som er godt med systemene, sett fra et pedagogisk perspektiv.  

• Studentene ønsker sterkere rettigheter. Studentenes behov for klageadgang og rettigheter må sees 
opp imot hvilke løsninger som er hensiktsmessig.  

• Hvordan klarer vi å kople på læringssentrene til å være med-motorer for å sette agendaen i 
sektoren? 

• Unit må ha et ansvar for å påse at det ikke utvikles parallelle løsninger, vi må bruke ressursene 
fornuftig. Følg standarder (QTI og IMS ) der vi kan, så bygger vi oss ikke inn.  

• NOKUT skal ha vurdering som tema på sin konferanse i januar 2020. 
• Fagutvalget understreker at FS 2.0. er en avgjørende komponent i det fremtidige bildet.  

Fagutvalget er usikre på hvordan vi skal tilnærme oss fase 2 av Digital vurdering. Fagutvalget understreker at 
det er viktig at prosessen blir faglig styrt og at UHR Utdanning tar faglig styring.  

Aksjon: Fagutvalget foreslår at Unit diskuterer med Diku og UHR Utdanning om videre prosess og legger frem 
saken på ny for fagutvalget. 
 

2. Dokumentasjonssystem for merittering  
Vegard Moen ved Unit orienterte. 

Vi har tegnet en pilotavtale med Instructure om bruk av verktøyet Portfolium gjennom 2020. Dette er en 
«plug in» som kan kobles inn i LMS (Canvas, Blackboard Learn, Open Source Canvas). Lisenskostnader er 
dekket av UiT og Unit. Avtalen dekker totalt 2000 lisenser, hvorav ca. 1500 lisenser kan benyttes av andre 
enn UiT i 2020. Den enkelte institusjon må dekke oppstartskostnader på US $ 5000,-. 
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Så langt har UiT forpliktet seg til å pilotere. Det er ønskelig at noen flere deltar i piloteringsperioden. 

 

Heidi Adolfsen fra UiT orienterte om pilotering av Portfolium i 2020 
Se vedlegg. 

• Verktøyet kan brukes til å dokumentere alle typer kurs. Innhold produseres i fagmiljøene.  
• Databehandleravtale sikrer fortsatt eierskap til data. 

Innspill fra fagutvalget: 

• Et dokumentasjonssystem for utdanningsfaglig kompetanse er veldig viktig. UHR Utdanning 
diskuterer dette i slutten av november, etter krav om å få på plass meritteringssystemer. Den nye 
forskriften har noen punkter man må ta hensyn til. 

• UHR Utdanning er en riktig sammensatt gruppe for å kunne diskutere hva systemet konkret skal 
støtte. 

• Det personalpolitiske i å forvalte mennesker må med. For å sikre god mottakelse må ansatte 
involveres i stor grad. Det er vanskelig å reversere hvis vi trår feil.  

Fagutvalget er positive til dokumentasjonssystemet og ber Unit og de andre nasjonale aktørene sikre god 
dialog og samarbeid.  

Aksjon: Unit må sjekke ut om dette berøres av BOTT-prosjektene (HR-system m.m.). 

Aksjon: Unit inviterer snarest hele sektoren til å bli med på piloteringen. Saken tas opp igjen i et senere 
møte. 
 

3. Canvas som en muliggjørende plattform 
 
Vegard Moen fra Unit orienterte.  
Se vedlegg 

Canvas er godt egnet til en rolle som en muliggjørende plattform for utviklingen av det digitale lærings-
miljøet. Det finnes allerede hundrevis av applikasjoner som kan plugges inn i Canvas ved hjelp av det 
standardiserte LTI-grensesnittet. Se www.eduappcenter.com for en oversikt over tilgjengelige applikasjoner. 

De mange ønsker om felles anskaffelse av LTI-applikasjoner utfordrer vår kapasitet på områdene innkjøp og 
sikkerhetsvurderinger. 

Innspill fra fagutvalget: 

Fagutvalget ser at det ligger mye potensiale i å utvikle Canvas som en muliggjørende plattform. Utvalget 
ønsker å være med på fortsettelsen, men ønsker tydelighet rundt hvilken rolle prioriteringsrådet for 
undervisningsnære tjenester har i forhold til fagutvalgets rolle. Unit viste til at rammeverket for 
tjenestestyring har til hensikt å avklare slik rolledeling. Det er ønskelig å ha en fagnær arbeidsgruppe som 
også ser på vitenskapelige og studenters brukerbehov. 
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4. Læringsanalyse – status rundt det juridiske arbeidet v/Unit 
 
Arve Olaussen ved Unit orienterte om Units innspill til UH-lovutvalget.   
Se vedlegg. 

Bruken av læringsanalyse bør inn i den reviderte UH-loven, enten som en obligatorisk oppgave eller som en 
definert men valgfri oppgave. Samtykke bruker med dette bare ved innsamling av følsomme persondata. 
Plikten til å drive læringsanalyse vil egentlig være det som pålegger oss å samle data til læringsanalyseformål.  

GDPR-kravene ivaretas i og med at læringsanalyse defineres som en pålagt oppgave for institusjonene («a 
legitimate interest». I begynnelsen av 2020 vet vi hva som blir foreslått av UH-lovutvalget.  

Innspill fra fagutvalget:  

Aksjon: Unit tar opp saken igjen når forslaget til UH-lov foreligger. 
 

Aktuelle studieadministrative saker: 
 
5. Arbeidslivsportalen fase 2 
 
OsloMet orienterte om det pågående prosjektet. Se vedlegg.  

OsloMet har ansvar for gjennomføringen av fase 1 som avsluttes sommeren 2020 og løsningen overleveres 
da over til Unit for videre drift. Det er ikke avklart hvordan videre utvikling skal ivaretas og finansieres. 
 

Innspill fra fagutvalget:  

• Har til nå vært en suksessmodell med rask utvikling. Kan skape presedens for andre prosjekter.  
• Unit skal drive videreutvikling og forbedring. Det er utfordrende å balansere utviklingsoppgaver og 

nyutvikling. Tar alt for lang tid. Tung innovasjon må løftes til et nasjonalt nivå. 
• Gjør tydelige prioriteringer etter behov, basert på god dialog med sektoren. 
• Arbeidslivsportalen må støtte disiplinutdanning, samarbeid knyttet til kommersialisering, innovasjon 

og produktutvikling. Internt i organisasjonene må vi tenke på hvordan vi administrerer 
praksisutdanningen. Tenk parallelt hva som er lurt å gjøre.  

• Suksesskriteriet: Få trafikk, få inn arbeidsgiverne.  
• Viktig å organisere og involvere sektoren med brukernærhet, og få inn komplementære behov.  
• Vi kan vurdere å forankre utviklingsaktiviteten hos en institusjon som OsloMet, så lenge de har 

organisasjons/institusjonskompetanse, motivasjon og kapasitet. I tillegg må de få tilført ressurser.  
• Problematisk at alle institusjonene jobber ut ifra sine tildelingsbrev som gir ulike oppdrag (bl.a. 

forskjellige nettverk/portaler, eksempelvis utdanning.no samt at Kompetanse Norge jobber med en 
løsning for å dekke EVU-feltet). 
 

Aksjon: Fagutvalget er positive til at OsloMet på ny kan ta ansvar for utviklingen av funksjonalitet for 
Arbeidslivsportalen «fase 2» i forståelse med Unit. OsloMet inviteres til å forberede en sak om mulig 
videreutvikling til fagutvalget. Forholdet til de ulike portalene bør vurderes. 
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6. FS 2.0 
 
Fagutvalget har tidligere adressert en del utfordringer som institusjonene kjenner på i forbindelse med FS.  
Jørgen Ofstad, fungerende avdelingsdirektør utdanningstjenester ved Unit, orienterte om Units pågående 
prosess for fornyelse av FS: 

• Unit erkjenner at det er behov for en modernisering av FS, blant annet med fokus på 
tilgjengeliggjøring av data. 

• Våren 2019 ble det utarbeidet et forslag til veikart for studieadministrative tjenester. Prosessen 
synes ikke å ha klart å fange opp graden av endringsbehov og prosessen med et veikart må starte på 
ny. 

• Det planlegges endringer i styringsmodellen, hvor tjenesteråd vil styre det operative, og fagutvalg og 
Digitaliseringsstyret det strategiske arbeidet.  

• Ulike nivåer i sektoren gir mange ulike forslag til endringer og gjør det komplekst å prioritere 
ressursene. Unit har ikke midler til å gjøre store utviklingsprosjekter. 

• Unit må kartlegge nøyaktig hvilke data hver enkelt institusjon trenger, og hvilke felles behov som er i 
sektorene. 

• I den første fasen vil en ha fokus på å plattformifisere FS og åpne tilgang til data. 

Unit vil invitere til innspill fra sektoren og vil kommer tilbake til fagutvalget med skisse til veikart. Våren 
2020 må vi ha det klart hvordan FS-familien skal forvaltes og videreutvikles i kommende år. 
 
Innspill fra fagutvalget: 

• Veldig viktig å involvere ulike kompetanser ute på institusjonene og tenke på tvers av siloer for å 
få et produkt som muliggjør gode løsninger. 

• Viktig å synliggjøre kostnadene i en finansieringsplan for FS 2.0. En grunnleggende revisjon vil 
kreve betydelige ressurser. Det må arbeides overfor KD for å få forståelse for økt ressursbruk og 
finansering. 

• Vi må akseptere å leve med en tilnærmet utviklingsstopp i FS en periode.  
• Kjernesystemet vårt må fungere, vi har ikke råd til å mislykkes. Det er et genuint ønske fra alle 

om at dette skal fungere og det vil kunne påvirke andre prioriteringer i utvalget. 
• Viktig å snakke om prosessen fremover. Viktig med et utenfrablikk for å ha ryggdekning.  

7. Eventuelt 
 
7.1 PhD-opptaket ved Knut Martin Mørken, UiO 
UiO har piloteringsansvar og kan ikke starte før det skjer noe i Unit. Signal fra tidligere behandling i 
fagutvalget var at 2-3 ukesverk er ok å bruke ressurser på selv om masteropptaket må prioriteres. 

Unit kunne i dagens møte fortelle at det allerede var avholdt et møte i forrige uke med UiO. Resultatet er at 
det settes av ressurser hos Unit, så fort det lar seg gjøre for utviklerne (1-3 ukes arbeid). Utvalget er 
interessert i å følge dette arbeidet.  

Aksjon: UiO orienterer fagutvalget i et kommende møte. 

7.2 LOR-rapporten 
Unit har sendt LOR-rapporten til KD og har fått svar fra KD om at det ikke bevilges midler for 2020, men at 
LOR står på lista for gode forslag for omdisponering av restmidler for 2019. KD gir tilbakemelding innen få 
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uker. Får vi ingen midler blir det opp til sektoren hvordan vi tar saken videre. 
  
Aksjon: Unit kommer tilbake til fagutvalget når tilbakemeldingen fra KD foreligger.   
 
7.3 Tjenesterådene i ny tjenestestyringsmodell 

Arve Olaussen ved Unit orienterte kort. 
Skisse til modell/rammeverk for ny tjenestestyringsmodell legges frem i Digitaliseringsstyrets møte 
20.11.2019. 

• Modellen er delt inn i strategisk arbeid på venstresiden og operativt arbeid på høyresiden. 
• Konsortier vil i utgangspunktet videreføres. Tjenesteråd koordinerer på tvers. 
• Veikart og satsinger skal være et samspill mellom begge sider.  
• Det er behov for gode mandatbeskrivelser som avklarer ansvaret for tjenestestyrene og forholdet til 

fagutvalgene. 
• Fagutvalgene vil få forslaget til formell uttalelse (vårt møte er 7. januar). Digitaliseringsstyret skal 

gjøre sitt vedtak i møtet 30. januar. 

Innspill fra fagutvalget: 

• Fagutvalget savner innsikt i hvordan økonomien styres.  
 

7.4 Oppfordring fra leder om gjennomføringen av møtene:  

• Fremtidige møter i fagutvalget settes av i kalenderen så tidlig som mulig. Unit sender 
kalenderinnkallinger. 

• Medlemmer må prioritere å delta på møtene så langt det lar seg gjøre. 
• Referatet må inneholde tydelige aksjonspunkter med ansvar for hvem som skal ta saken videre, samt 

når fagutvalget får saken tilbake. 

Møtet ble avsluttet kl. 15:45. 


