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.Pkt. Beskrivelse

Reg.
dato

Ref.

29.8.19

Obw

26.8.19

Obw

FG beslutter

12.8.19

Obw

Laget: løsningsforslag en sqlsetning som kan kjøres i db.

20.8.19

Obw

22.8.19

Fjernet i eksportfila.

17.7.19

Obw

26.8.19

17.6.19
Fra FG-møte 03.06. –
1. Utvalget Utdanningsvei i Rapporter/Kandidatlister og utvalg i Utdanningsvei på løp legge til nye Fagbrev på jobb og legge ordet «Fagbrev» foran «Elev/VG3-Bedrift» OK
2. Ajourføring – kunne velge Alle skoler og kunne bruke Ctrl+klikk 3t OK
3. Justere VV-Adgangsstyring innen Kursplan – utvide med valget «Kun deltakere»
(Ref.885.1) 4t OK
4. Rapport for karakterer angitt i VV med karakter uten avkrysning i «Ikke overføre til Vigo»
5t (se pkt. 892)
5. Rapporten Kandidatlister/Kandidathistorikk tar ikke med kun Karriere registrerte.
6. Ajourføring FAM varsler mulig feil på FAM43. Privat praksis ikke lenger feil. OK
7. Tilgang til innholdet i Brev (ref. 16_2019). Må styres av datatilgangen.

Obw

Fiks
Laget: Løsning: Lager en
«blank» linje på 1.side med
prikker i hvert felt. OK?
5. Skal vi ta dem med eller
lage egen for Karriere?
Ellers er det noe merkelig
med at noen kun registrert i
Karriere, uten at de kan vises
der, kommer med i
rapporten. - Bør Karrierehistorikk vært i egen
rapport? Det er en del egne
Karriere-data som ikke er
med i Kandidat og i
Kandidatlister/
Kandidathistorikk

OK

FG 03.06. Skal være slik.
Dato løp vil gi uønska treff.

Sist lagret: 10.10.2019 08:46:00
Ressurser for læreplanverket: Ellen Beate og John Kristiansen.
894
893

892
891
890

889

888

Endret i CV etter levert web-søknad Ref.pkt. 880 – Mangler varsel for ny CV-post (er kun
for endring i eksisterende post). Markering på endret CV-post mangler også.
Rapportbehov for å hente nye søkere med sortering/filtrering på morsmål.
Alternativ: Nye søkere/Navneliste med morsmål tilgjengelig i uttaket i Excel.
Ellers -Rapporten Kandidathistorikk tatt ut i Excel kan brukes - sortere på søkt dato (en av
dem eller alle) og på disse bruke kolonnen Morsmål.
Hjelpe-funksjon - Finne eventuelle forekomster av fag med karakter uten avhuket «Ikke
overføre til Vigo». Ref.pkt.889.4
Eksport til Extens – Fjerner ikke VV-tillegget i programområdekode NALBR3V--- for
Landbruk for voksne
Kompetansebevis – får ingen forside dersom det ikke er godkjent minst et helt fag – kun
godkjent kompetansemål som vises på side 2 under Vedlegg.

Ekstra. RFK oppsett for «Ikke overføre til Vigo». Angis i import-jobben og i
Kursplan/Karakter OK
Rapportdialog for Kandidatlister med utfylt Utdanningsprogram osv frem til valgt fag krever 8.5.19
at søkt opplæring osv må være angitt på faget for å gi treff i rapporten – ikke tilstrekkelig
med søkt opplæring på løpet. Bør det bare være slik? På rapporten Startet opplæring er det
tilstrekkelig med dato-treff på løpet.
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Utført
dato

Kommentar

Kost

fiks

fiks

VU-logg_Vigovoksen-2019
887
886

885

884

883

Ajourføring - Kontrollrapport FAM-koder varslet for FAM03 og FAM43 for Fritatt er nå fra 26.4.19
vår 2019 en lovlig angivelse. Må fjernes fra varslet. OK
29.4.19
Hedmark: Påstår at Vurdering registrert i Web-fagkons setter ikke dato i Vurdert fagkons.
når vurdert på komp.mål. Lurer også på det med prosent for kompetansemål, vurdert under
Praksis.
Har testet – får ikke feilen. Så ikke ut til at vurderingen var gjort i Web-fagkonsulent –
fagkonsulent var ikke angitt. Svart Jorunn og Tove
23.4.19
Siv Ellen (i tillegg til 884):
1.Adgangssstyring – Trenger å kunne angi skriveadgang i Kursplan til deltakere uten adgang
til å endre på kurset – datoer og innhold osv. (Ref.889.1) OK
2.Hvor hentes oppslaget i feltet «Veileder (bruker)» på løpet? Hvordan kunne velge annen
aktuell som veileder? Fra System adgang – kun de som har kobling i «Person». Innholdet i
«Fullt navn» vises OK
3.Det er stadig problem med kurs/kursmoduler og koblingen til fag – særlig når det dukker
opp ny versjon av faget og en utgått versjon har kursmodul tilkobling. Vi har tatt høyde for
dette i forbindels med opplæringsbehov og Kurspåmelding, men ser ut til å være mangler fra
Kursplan og kurs-web – anmerkning, karakter mm. Har laget jobb som skifter ut utgåtte fag
med det gyldige i tilknytningen til kursmodul. Fil/Data Import/Diverse rutiner

OK
4.Er det da fortsatt behov for bedre oversikter og kontrollfunksjoner for slike kursmodulkoblinger til ugåte fag. F.eks i Kursplan/Moduler vises fagkoden til faget som kursmodulen
er koblet til slik at det da i Kursplan kan avdekkes om kurs har kursmoduler som er basert på
utgåtte fag? Dette er vanskelig/dyrt å lage, og dersom denne nye «Bytte -jobben» kjøres
skal alle kursmoduler være fikset – også de som ligger i Kursplan og er i bruk. OK
23.4.19
Kurs-web ref 885 – ser ut til å legge til fag (fagkode -u) til tross for at faget finnes fra før
(ikke-utgått) – Ser ut til å være når kurs-moduler er koblet til det utgått faget og det gjøres
anmerkninger på kurset i kurs-web. Fikset - se pkt 885/3 som da gjør at det ikke oppstår.
Web-søk: Justere på endring i søkeangivelse og lagring/Send søknad. (se e-post 12.04.2019 12.4.19
11:22 fra Siv Ellen) Fjernet knappen Lagre i det aktuelle skjema
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Obw

7.5.19

Obw

2.5.19

Obw

20.8.19

Vi følger med videre på det
med ikke-setter-dato for
fagkonsulentvurdering.

Følges opp videre hos RFK
før konklusjon løst

Obw

Obw

Fakt.

4.5.19

fiks

2t
Fakt.
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Raportering-/eksport til Vigo av RK-vurdert der også ikke-godkjente kan telles.
Dato i Vudert saksbehandler+Ja i Godkjent/eks eller Nei i Godkjent/eks og/eller
R.K.vurdeert . (Nei’et fjernes fra Godkjent/eks når karakter kommer som resultatet fra
gjennomført opplæring og derfor må vi også sjekke i feltet R.K.vurdert).
Skal vi også - dersom sluttkompetanse= «Studiekompetanse Generell» sendes ikke dato for
vurdert for pkt. 1 og 2 ?
Telemark og Vestfold slås sammen - Slå sammen VV-baser – Ta inn en fylkesbase i annen
fylkesbase – Legge til.

4.4.19

Obw

Vent

4.4.19

Obw

vent

4.4.19
Det ønskes varsel om tillagt vedlegg etter levert web-søknad. FG foreslår varslingen i ny
seksjon i Web-varsel.
Varslingen kontrollerer ny-/endret post/vedlegg basert på data med tidspunkt utført og bruker
i forhold til sendt opprinnelig søknad. (tidspunkt/bruker mangler i dagens overføring fra websøk)
Se også på varsling for annen endring/tillegg i CV.
Ut fra Web-søk legges det inn markering på endret CV-post og nytt varslings- og
kvitteringsfelt i Kandidat-skjema (hovedskjema) «CV endret». Markeringen pr CV-post
kvitteres med å sette Godkjent (Regner med at mange «godkjente» ikke er huket av som
godkjent) eller for alle med å fjerne avhukningen i «CV endret».

Obw

1.5.19
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Inntil videre lar vi det være
teknisk uendret og lar det
være opp til SSB å ta utvalg
for telling av r.k.vurdering
med både Ja og Nei. (her kan
de eventuelt se bort fra
fellesfag eller vi kan utelate)
Venter til høst-versjon

1t
(2t dersom
vi tar med
sjekk for
studiekomp.

Fakt.
30t
Funksjoner
+ 1d
utførelse
hos fylket.
Fakt.
Varsel i
Webvarsel:1t
CV vis.
0,5t
Kvittere.1t
Web. 1t
Fakt.
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Web søk / Ny søknad/ny henvendelse –
Kan vi fjerne denne infoen? 4.4.19 OK

26.3.19

Obw

1.5.19

Dersom en krysser for «Ikke fiks
la denne siden opprette flere
meldinger» vil en neste gang
ikke komme videre i Ny
søknad.

878

Sak til møtet 4.4 – ny utlysning av forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring –
også i versjon for minoritetsspråklig. Oppstart 1.8.2019. (Ny utlysning om deltakelse med
forsøk innen disse fagene. (Samme deltaker-fylker)
Fag i standard og i versjon minoritetsspråklig er :
Helsearbeiderfaget
Betongfaget
Rørleggerfaget
Malerfaget
Trevare- og bygginnredningsfaget

18.3.19

Obw

20.8.19

Otto: Bergnet tid for
opprettinga.
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15t
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875

877

874

873
872

871

18.3.19
1. Ny kode FBJ9000 for Fagbrev på jobb. (tilsvarende TEO9000 som teori for
sentralg.eksamen for privatister).
2. Det må også lages klargjøres registreringsskjema tilsvarende TEO9000
3. Kontrollrapport for FBJ9000 under knappen Ajourføring (samme betingelse : «FBJ9000
lister alle kandidater med TEO9000 som har dato i Søknad eller Startdato, men ikke har dato
i Sluttet eller i Fullført»
6.3.19
Utdanningsmålet/sluttkompetansen «Fagoperatør i produksjonsteknikk Modul, Minoritets
språklig» er for langt (58tegn- maks 50) Forkortelsen «……. Min.språk» virker.
1.Ta med fiks i neste utsending eller må det fikses straks? OK med oppgraderingen mai
2.Ellers – tilpasse overføringen av …..MVM. - M’en fjernes.

Obw

Obw

6.5.19

18.3.19

Obw

9.4.19

10.1.19

Obw

11.1.19

7.1.19
Obw
27.11.18 Obw

OK
Utsatt
(kostb.)

22.11.18 Obw

19.12.18

Ketil: VMM koder 36 og 38 mangler. Jeg har lagt dem inn i manualen, men det ser ut til at
det er falt ut i bestilingen min til Jone og oppgraderingspakken.
(Siv T.: Skal kun brukes til vitnemål, men skulle kanskje vært med allikevel?)
RFK:
-Rapport Karriere/Kandidatliste (RFK): Ta med Veileder i Excel. OK
-Kurspåmelding fra Kandidat må gi melding om fullt kurs. OK
Rapporten Kandidatlister/Søknad opplæring tar ikke med Søknadsdato på løpet i Excel.
Karriere.
-Registrering av ny som allerede er registrert i f.eks kandidat krever ikke avkrysning i
Henvisning.
Oppdaget konsekvensen manglende registrering i Karriere når Henvisning mangler. Vi har
defor laget en fiks som tvangskjører lagring i slike registrerings-situasjoner. Utf. 10.04.19.
FG-møte 22.11.18 (Otto)
-Nye fagkoder for Tverrfaglig eksamen på alle Vg1. Alle har fått et høyere nummer pga.
endret eksamensform. Jærtek oppdaterer alle de utgåtte fagkodene. .. F.eks. HSF1004 er nå
HSF1005, BAT1003 er blitt BAT1004. Tar det i rded59 med å slette gamle og opprette
nye. Dersom de gamle er brukt blir de værende, men satt til utgått.
-Ny læreplan høsten 2018 fra Udir, fag- og timefordeling VG3 Aktivitør. Legges inn i
VigoVoksen. https://www.udir.no/kl06/AKT3-02 OK
NOR1206 og NOR1207– konvertering av koder – se svar fra Udir. OK
-Oppdatere Brukerhåndbok etter mine notat fra møte. OK
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7.5.19

RDED (1Regner med den skal
legges til i alle VG3? Ja 2t/lærepl)
+ ?t
+ noen VG2 (John
Ajourførings
sender liste)
rap. + 2t
teknisk
Fakt.
Otto: Må passe på maks 50
tegn i oppretting i Utd.

1. Korrig.
er fiks.
2. 1t
(teknisk i
Vigoeksport)
Fakt.
1t

Fiks
Vanskelig pga oppretting
uten tillegg av data – ingen
lagring

Fakturert I
desembervers.
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Faggr.møte 22.-23.11 –notat:
1. Ønsker en sjekkliste for hva som må gjøres i Vigo Voksen før overgang til Visma Flyt
Skole. Settes på VU-lista..
2. Brukerhåndbok for Modulstrukturert oppl. Avklarer om Jærtek skriver/bidrar
3. Brukermanual oppdateres ref 32-2017 og På kompetansebeviset fører dere «Godkjent» i
rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere det året opplæringen ble
godkjent.

23.11.17 Obw

Utvide antall tegn i feltet Webnotat i db og i Leverandør kursweb.

26.10.17 Obw

Rogaland OK

30.9.16 Obw Vent

Vent – Krever noe
ombygging i feltets
oppslag. Det er ikke et
stort problem – og det
er nok få som opplever
det. Hva mener FG?

787

763

746

698

2. Otto: må få en avklaring
igjen av dette

16.4.16 Obw
«Udir har nå lansert Voksenopplæringsundersøkelsen. Hovedmålgruppen for undersøkelsen er
voksne i videregående skole. Det er frivillig å delta.
Vi oppfordrer alle til å informere skoleeiere for videregående opplæring og egne
voksenopplæringsinstitusjoner om dette, og håper på høy grad av gjennomføring. Vi mottar gjerne
tilbakemeldinger på hvordan spørsmålene fungerer, og andre kommentarer, for eventuelle
justeringer fra neste år. Bruk i så fall epost postmottak@udir.no. Referanse og kontaktperson: Ine
Kjølstad Sander». (Er dette samme som pkt. 860?)
Her er lenken: http://www.udir.no/Laringsmiljo/Elevundersokelsen/
Datoen i Veiledet etterlyses overført av Trude: Denne er hvit – ikke med i overføringen til Vigo. Den 12.11.15 Obw
brukes lite i registreringen. (Kandidater med kun veiledet er med i fila – erstatter filen Voksen-søker)
Det er foreslått å sette den (tilby settes) med første samtale i kandidat modulen (ikke Karriere
samtale).

Kontrollrapport SSB:
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1. Ligner på det som må
gjøres før årlig
rapportering. Må/bør vi
lage en egen?

22.09.14 Obw

Pris
1t + web

Vent

10.11.16: Gjør vi noe
teknisk?

Fakt.
Sept.versj.
2018

vent

Besluttes av FG
Og må tas med i Vigo-fil

1,5t

Men her bør vi se på om
Pris: 0,5t
rapporten skal omarbeides for 1.del
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mer til den nye
rapporterings modellen
hos SSB/Udir.
10.11.16: Erfaringer med
årets rapportering – har vi
info om SSB’s bruk for
tilpasning?

-Er det fortsatt naturlig at «Bestått ønsket kompetanse» blir rød når dato for bestått teori
mangler? 12.8.15 OK
-Rapporten totalt bør justeres. Venter tilbakemelding fra John etter møte Udir. august -15.
Ref Sak 10_2015 og 13_2015
590 Dato for Takket nei for løp ønskes vist på forside.

28.6.12 JK

Pri. B

BG

580 Kommet forespørsel om detaljstyrt adgangsstyring skrive -/ lese adgang - bl.a. -Skrive- og
lese adgang til forskjellige skoler.

3.5.12.

Vent

BG
25t Tas i en total
gjennomgang av
adg.styring.
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Overført

