NYTT SYSTEM FOR FELLES ADMINISTRASJON AV EKSAMEN OG PRØVER
Utviklingen av et nytt system for administrasjon av eksamen og prøver er i gang.
Målet med prosjektet er at det nye prøveadministrative systemet skal gi alle brukerne i
skolesektoren en sikker, effektiv og lettfattelig administrasjon av eksamen og prøver. Vi vil at det nye
systemet skal bidra til å fjerne tidstyver fra blant annet 3.500 sensorer som i løpet av en våreksamen
skal rette og sette karakterer på 270.000 besvarelser.
Plan for fremdrift
Systemene for eksamen og prøver er omfattende, og de blir i praksis brukt hele året. Vi må derfor
utvikle og lansere det nye systemet i flere etapper. Ferdig utviklede deler av systemet vil bli tatt i
bruk så snart det er tilrådelig med hensyn til årshjulet for eksamen og prøver. Først når hele
løsningen er lansert vil vi kunne avvikle det eksisterende administrasjonssystemet og fullt ut innfri
målene for prosjektet. I praksis betyr det at brukerne i en periode må forholde seg både til gammelt
og nytt system.
Foreløpig er det ikke endelig avgjort når de ulike delene av systemet blir lansert. Vi vil informere
nærmere om fremdriften i prosjektet etter påske. Det som er klart nå, er at systemet skal bygges for
å håndtere lokalt gitt eksamen. Dette har ikke vært en del av det prøveadministrative systemet
tidligere.
Tilpasset brukernes behov
For å få på plass et prøveadministrativt system som skal gi brukerne en sikker, effektiv og lettfattelig
administrasjon av eksamen og prøver, har flere ting falt på plass. Utdanningsdirektoratet har
bemannet opp prosjektet internt, og det er i tillegg inngått avtale med ekstern leverandør. Disse er i
full gang med utviklingsjobben.
I deres arbeid så langt har de lagt stor vekt på brukernes behov og arbeidssituasjon. Av den grunn har
vi etablert brukergrupper med representanter fra Fylkesmannen og skoleeiere som jobber med
eksamen og prøver. Brukergruppene opptrer med fullmakt fra Fylkesmannen og skoleeierne, og de
vil vurdere om det som lages til det nye systemet fungerer godt for brukernes behov. I tillegg vil
prosjektet gjennomføre brukertester med brukere for hvert område, for eksempel
skoleadministratorer og sensorer.
Prosjektet vil blant annet anvende Utdanningsdirektoratets nye utviklingsblogg på udirbeta.udir.no .
Her vil du få informasjon om framdrift og se eksempler på ny funksjonalitet.

