Kontroller i VIGO før levering av statistikk til Utdanningsdirektoratet (Udir)
og Statistisk sentralbyrå (SSB)
06.08.2018
Der er nå mulig å gjøre en god del kontroller direkte i VIGO på 4S003 Elevkurs. Dette gjelder i forhold til filene ssbResultat og ssbElev.
Dere må likevel kjører statistikkgrunnlag 9A004 – Lokal SSB-statistikk og deretter BRIO-kontrollene ssbResultat eller ssbElev. Kontrollene
på 4S003 dekker ikke alle kontrollene som må tas før statistikklevering.
Nedenstående kontroller vil kontrollere flere elevkurslinjer enn de som kommer i BRIO-rapportene.
OBS!! Alle kontroller vedr filene ssbResultatfag og ssbElevfag må fortsatt gjøres i BRIO. Vi vil komme tilbake med info om ny kontroller i
QlikView når BRIO ikke lenger kan brukes. BRIO kan kun benyttes så lenge lokalbasene er i drift.

4S003 Elevkurs

Det er store mengder data. Det kan derfor ta tid før resultatet vises.
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ssbResultat
Gjør utvalg på skoleåret 20172018 og kun for egne videregående skoler.
Elevkurslinjer med avbruddsdato 01.09 eller tidligere kan evt. filtreres bort. Disse er ikke med i statistikken.
Variabel

Hva er viktig

Kommentarer

Elevstatus

Alle elevkurslinjer skal ha utfylt elevstatus.
Det skal derfor ikke forekomme elevstatus X.

Elevstatus beregnes i VIGO på bakgrunn av den fagstatus som registreres ute
på skolene.

Feltnavn: E-stat b

For å kontroller om det er elevkurslinjer som ligger med elevstatus X i feltet
E-stat b: Legg inn filter på E-stat-b = X.
Disse må rettes opp. Det kan være flere grunner til at elever ligger med
elevstatus X:

Eleven har byttet programområde tidlig i skoleåret, men det er ikke
lagt avbruddsdato på utgått programområde.

Elevens fag er ikke overført fra SAS.

Manuell satt elevstatus
Feltnavn: E-stat m

I noen få tilfeller kan det være aktuelt å legge inn
manuelle elevstatus.

I hovedsak skal det ikke være nødvendig å registrere noe i feltet E-stat-m.
Når eleven har minimum ett fag vil elevstatus beregnes og vise i E-stat b.
Elever som får opplæring i utlandet i regi av en fylkeskommunal videregående
skole (xxxxx2UT--) vil som regel ikke ha fag på kompetansebeviset for det
året de er i utlandet. I disse tilfeller vil det være aktuelt å legge inn manuell
elevstatus (E-stat-m på elevkurslinjen).
For å kontroller om det er elevkurslinjer som, ved en feil, ligger med manuell
elevstatus: Filter på de forekomster som har utfylt kode i E-stat m.

Antall fag på elevkurset
Feltnavn: Ant fag

Som hovedregel skal alle kompetansebevis ha
minimum et fag.
Unntak for noen grupper som kan ligge uten fag:
 Elever som er utvekslingselever på skolekode
24499. Disse får automatisk med elevstatus I.
 Elever som får opplæring i utlandet i regi av en
fylkeskommunal videregående skole

For å kontroller av kompetansebevis uten fag: Filter på Ant fag = 0






Antall stryk på elevkurset
Feltnavn: Ant fag m/stryk

Kontroller om det er samsvar mellom karakterer og
fullførtkode.



Elever på programområder med HT-, HTA eller HTH i 7.-9. posisjon skal
minimum ha tildelt en rad med IOP-fagkode dersom de ikke har andre
offentlige fagkoder.
NB! Det er viktig at IOP-faget er påført Elevtimer for å få riktig
kursprosent
Lærlinger/lærekandidater som har fagopplæring i skole (alternativ Vg3 i
skole) skal registreres med FOS9000. Se nærmere info på vigoiks.no –
Retningslinjer for registrering av lærlinger/lærekandidater med
fagopplæring i skole og Fagkode FOS9000 – Fagopplæring i skole –
lærefag Vg3.
Praksiskandidater og voksne som får komprimert opplæring mot skriftlig
Vg3-eksamen innen lærefag (xxx3102-eksamen) skal registreres på
TEO9000. Dette faget må ha registrert elevtimer for å få riktig
kursprosent. Se nærmere info på vigoiks.no – Fagkode TEO9000 –
Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag.
Fullførtkode B er kun riktig dersom faget/fagene med stryk (følgende
karakterer regnes som stryk 0, 1, I, IB, ID, IM, IG) er bestått på tidligere
skoleår. Faget kan også være bestått på et høyere nivå.
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Variabel

Fullførtkode
Feltnavn: Fullf kode

Hva er viktig

Kommentarer


Kompetansebevis med en eller flere karakter 1 skal som hovedregel ha
fullførtkode I.



Kompetansebevis med en eller flere karakter IV og/eller IM skal som
hovedregel ha fullførtkode M. Dette gjelder også når kombinasjonen er 1
og IV/IM.



Kompetansebevis som inneholder IOP-fagkoder eller IV + FAM05 skal ha
fullførtkode A. Dette gjelder også elever som fremdeles får opplæring i
grunnleggende norsk ved skoleårets slutt.



Elever som kun tar enkeltfag (deltidselev), og hvor resterende fag ikke er
tatt tidligere, skal i hovedsak ha fullførtkode H.

Alle elevkurslinjer skal ha utfylt fullførtkode.
Det skal derfor ikke forekomme fullførtkode X.

Se kommentarene over.

Sammenheng mellom elevstatus og fullførtkode

Det bør være sammenheng mellom den elevstatus elever har fått beregnet i
VIGO og den fullførtkoden som er satt ute på skolene.

Filter på Fullf kode = X
Kompetansebevis med fullførtkode X må påføres riktig fullførtkode.

Eksempel:
 En elev med IOP-fagkode eller ordinær fagkode med IV og FAM05 skal ha
fullførtkode A og vil få beregnet elevstatus A.
 En elev med elevstatus E bør ha fullførtkode B, I, M eller H.
Elevkurslinjer hvor elevstatus er A og fullførtkode er ulik A bør kontrolleres
nøye. Tilsvarende motsatt om eleven har fått fullførtkode A og elevstatus ulik
A.
Det er kun mulig å ta filer på Fullf kode = A. Rader med elevstatus ulik A bør
kontrolleres.
BRIO ssbResultat, seksjon 11 vil kontrollere begge veier.
Fullførtkode B og ett eller flere fag med stryk
(følgende karakterer regnes som stryk 0, 1, I, IB,
ID, IM, IG)

Filter på Fullf kode = B og Ant fag m/stryk ulik 0 (null)

Fullførtkode I eller M og ingen strykkarakterer.

Filter på Fullf kode = I og Ant fag m/stryk = 0 (null)
Filter på Fullf kode = M og Ant fag m/stryk = 0 (null)
Se nærmere info på vigoiks.no – Regler for føring av fullførtkoder.

Elever med programområdekode med HT i 7. og 8.
posisjon.

Kontrollere at det er samsvar mellom HT i 7. og 8.
posisjon i programområdekoden og gitt elevstatus og
fullførtkode

Hovedregel er at elever som går på programområdekoder med HT i 7. og 8.
posisjon skal ende opp med elevstatus A og fullførtkode A.
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Variabel

Hva er viktig

Kommentarer
Elevstatus A blir beregnet dersom eleven har IOP-fag eller dersom elevene
har fått IV og FAM05 i ett eller flere ordinære fag. Disse elevene skal også ha
fullførtkode A.

Må filtreres på
programområdekoden

Dersom elever på disse programområdekodene får en annen fullførtkode enn
A må det kontrolleres hvilke fagkoder som ligger på eleven og hvilke
vurdering og FAM-kode som er gitt. Dersom det ikke ligger IOP-fagkode og
heller ikke er gitt IV og FAM05 vil elevstatus være ulik A. I slike tilfeller bør
fullførtkode være B, I, M eller H avhengig av innholdet på kompetansebeviset.
Dersom det ligger elevstatus S og fullførtkode S er det helt greit.
Kursprosent

Alle aktive elevkurslinjer skal ha kursprosent ulik 0

Elever som har hatt opplæring skal ha elevkurslinjer med kursprosent ulik 0.
Unntak elevkurslinjer med elevstatus I, P og S. Elevkurslinjer med elevstatus
S vil ha kursprosent ulik 0 dersom eleven har sluttet etter fylkets rettsdata
(5S001, mappekort Generelt, felt Forbruk av rett fom).
Filter på K% b = 0
Det kan være en fordel å kontrollere på en og en elevstatus i og med at det
kan være forskjellige grunner for hvorfor kursprosenten = 0.
Disse må kontrolleres.

Kursprosent større enn 150%

Disse bør kontrolleres. Her er det muligens registrert for mange fag på
kompetansebeviset.
Filter på K% b – velg kursprosentene som er større enn 150.

Kursprosent mellom 0 og 10

Disse bør kontrolleres.
Filter på K% b – velg kursprosentene større enn 0 og mindre enn 10.

Bevistype

At alle elevkurslinjer har utfylt riktig bevistype.

Feltnavn: Bevis type

Bevistype VM (vitnemål) skal ikke forekomme på Vg1 eller Vg2.
VM bør videre bare forekomme dersom fullførtkoden er B. Dersom
fullførtkoden er ulik B må det kontrolleres om eleven, i forhold til sin tidligere
utdanning, er kvalifisert for vitnemål. I så fall bør fullførtkode på Vg3 endres
til B.
Filter på Bevis type = VM og Nivå = 0, 1 og 2
Det skal ikke utstedes vitnemål på nivå 0, 1 og 2.

Antall dager fravær
Feltnavn: Frav dag
Antall timer fravær
Feltnavn: Frav tim

Alle tilbakemeldingene fra Udir vedr fravær kommer
som advarsel.

Det skal føres fravær for alle elever med elevstatus ulik V og S.
Det er i hovedsak elevkurslinjer med elevstatus E og A som bør kontrolleres.

Fravær mangler

Dersom en elev ikke har noe fravær gjennom året skal skolesystemet sende 0
dager og/eller 0 timer til VIGO. Imidlertid kan det ligge elever med blank i
disse feltene. Det kan se ut som feilføring i SAS kan føre til at fraværsfeltene
blir blank, istedenfor 0 + 0, ved ingen fravær. Info om dette vil bli gitt til
Udir/SSB.
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Variabel

Målform

Hva er viktig

Kommentarer

Fravær over 50 dager

Her må det vurderes om disse skal kontrolleres.

Fravær over 100 timer

Her må det vurderes om disse skal kontrolleres.

Antall dager over 190

Dersom en elev har fravær mer enn 190 dager skulle det tilsi at noe er feil.

Kontroll at dette feltet er utfylt.

Udir og Kunnskapsdepartementet (KD) har behov for å se hvor mange elever
som bytter målform fra grunnskolene til videregående og gjennom årene de
går på videregående.

Feltnavn: Målform kode

Filter på Målform kode = Blank
Vekslingsmodell
Feltnavn: Veksl mod

Påbyggingsrett
Feltnavn: Rt pb

J i feltet Veksl mod viser de elevene som har
opplæring på vekslingsmodellen.

Filter på Veksl mod = J.
Det skal være de elevene som har opplæring på vekslingsmodellen.
Evt. mangler bør registreres inn med hake i feltet Veksl mod på aktuell
elevkurslinje.

Skal vise hvilken påbyggingsrett (§ 3-1 eller § 4A-3)
eleven er tatt inn på. Evt om eleven ikke har
påbyggingsrett eller er uavklart.

Filter på Rt pb = 0 og 4.
Gjelder kun for programområdekodene PBPBY4YK-- (og i tillegg PBPBY4YKKV
og PBPBY4YKHA) under forutsetning at elevene er registrert på riktig PBPBYkode.
1
2
3
4

Elever med ungdomsrett og
elevstatus = V

Ungdom med rett til videregående opplæring etter
opplæringslova § 3-1 (ungdomsrett), kan etter
søknad velge å gjennomføre sin opplæring etter
opplæringslova § 4A-3. Ungdommen får da
voksenrett.

=
=
=
=

§ 3-1 Påbyggingsrett
§ 4A-3 Påbyggingsrett
Ikke påbyggingsrett
Uavklart

Filter på E-stat-b = V og Rt b = U
Dersom dette er elever som tar videregående opplæring etter § 4A-3 skal
disse ha voksenrett.
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ssbElev
Gjør utvalg på skoleåret 20172018 og kun for egne videregående skoler.
Elevkurslinjer med avbruddsdato etter 01.10 kan evt. filtreres bort.
Variabel

Hva er viktig

Kommentarer

Antall årstimer for elevkurset

Elevkurslinjer med årstimer 0 (null) må kontrolleres
for elevstatus E og A.

Fagstatusene E, A, N, U, V, O er med i beregning av årstimer på kurset.
Fagstatus S er med i årstimer dersom eleven er sluttet etter rettsdato (satt av
hvert fylke i VIGO Lokalbase). Siden tellingen er pr 01.10 og rettsdato i de
fleste fylker er 01.11 skal ikke fagstatus S slå inn i statistikken.

Feltnavn: Årstimer 0

Filter på Årstimer 0 = 0. Eksporter til excel og legg filer på E, V og X.
Kompetansebevis som kun har fag med fagstatus R (Realkompetansevurdert)
vil ligge med årstimer 0. Det samme gjelder kompetansebevis med kun
fagstatus F. Disse er helt grei.
Elevstatus
Feltnavn: E-stat b

Alle elevkurslinjer skal ha utfylt elevstatus.
Det skal derfor ikke forekomme elevstatus X.

Elevstatus beregnes i VIGO på bakgrunn av den fagstatus som registreres ute
på skolene.
For å kontroller om det er elevkurslinjer som ligger med elevstatus X i feltet
E-stat b: Legg inn filter på E-stat-b = X.
Disse må rettes opp. Det kan være flere grunner til at elever ligger med
elevstatus X:

Eleven har byttet programområde tidlig i skoleåret, men det er ikke
lagt avbruddsdato på utgått programområde.

Elevens fag er ikke overført fra SAS.

Manuell satt elevstatus

I hovedsak skal det ikke være nødvendig å registrere noe i feltet E-stat m.
Når eleven har minimum ett fag vil elevstatus beregnes og vise i E-stat b.
Elever som får opplæring i utlandet i regi av en fylkeskommunal videregående
skole (xxxxx2UT--) vil som regel ikke ha fag på kompetansebeviset. I disse
tilfeller vil det være aktuelt å legge inn manuell elevstatus.

Feltnavn: E-stat m

For å kontroller om det er elevkurslinjer som, ved en feil, ligger med manuell
elevstatus: Filter på de forekomster som har utfylt kode i E-stat m.
Kursprosent

Alle aktive elevkurslinjer skal ha kursprosent ulik 0

Elever som har hatt opplæring skal ha elevkurslinjer med kursprosent ulik 0.
Unntak elevkurslinjer med elevstatus I, P og S. Elevkurslinjer med elevstatus
S vil ha kursprosent ulik 0 dersom eleven har sluttet etter fylkets rettsdata
(5S001, mappekort Generelt, felt Forbruk av rett fom).
Filter på K% b = 0
Det kan være en fordel å kontrollere på en og en elevstatus i og med at det
kan være forskjellige grunner for hvorfor kursprosenten = 0.
Disse må kontrolleres.
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Variabel

Hva er viktig

Kommentarer

Kursprosent mellom 0 og 10

Disse bør kontrolleres.
Filter på K% b – velg kursprosentene større enn 0 og mindre enn 10.

Antall fag på elevkurset
Feltnavn: Ant fag

Som hovedregel skal alle kompetansebevis skal ha
minimum et fag.
Unntak noen grupper som kan ligge uten fag:
 Elever som er utvekslingselever på skolekode
24499. Disse får automatisk med elevstatus I.
 Elever som får opplæring i utlandet i regi av en
fylkeskommunal videregående skole

For å kontroller av kompetansebevis uten fag: Filter på Ant fag = 0


Elever på programområder med HT-, HTA eller HTH i 7.-9. posisjon skal
minimum ha tildelt en rad med IOP-fagkode dersom de ikke har andre
offentlige fagkoder.
NB! Det er viktig at IOP-faget er påført Elevtimer for å få riktig
kursprosent
Lærlinger/lærekandidater som har fagopplæring i skole (alternativ Vg3 i
skole) skal registreres med FOS9000. Se nærmere info på vigoiks.no –
Retningslinjer for registrering av lærlinger/lærekandidater med
fagopplæring i skole og Fagkode FOS9000 – Fagopplæring i skole –
lærefag Vg3
Praksiskandidater og voksne som får komprimert opplæring mot skriftlig
Vg3-eksamen innen lærefag (xxx3102-eksamen) skal registreres på
TEO9000. Dette faget må ha registrert elevtimer for å få riktig
kursprosent. Se nærmere info på vigoiks.no – Fagkode TEO9000 –
Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag.





Vekslingsmodell
Feltnavn: Veksl mod

Påbyggingsrett
Feltnavn: Rt pb

J i feltet Veksl mod viser de elevene som har
opplæring på vekslingsmodellen.

Filter på Veksl mod = J.
Det skal være de elevene som har opplæring på vekslingsmodellen.
Evt. mangler bør registreres inn med hake i feltet Veksl mod på aktuell
elevkurslinje.

Skal vise hvilken påbyggingsrett (§ 3-1 eller § 4A-3)
eleven er tatt inn på. Evt om eleven ikke har
påbyggingsrett eller er uavklart.

Filter på Rt pb = 0 og 4.
Gjelder kun for programområdekodene PBPBY4YK-- (og i tillegg PBPBY4YKKV
og PBPBY4YKHA) under forutsetning at elevene er registrert på riktig PBPBYkode.
1
2
3
4

=
=
=
=

§ 3-1 Påbyggingsrett
§ 4A-3 Påbyggingsrett
Ikke påbyggingsrett
Uavklart

For de som ligger med 0 eller 4 må det vurderes om det skal legges inn 1, 2
eller 3 i feltet Rt pb på elevkurslinjen.
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