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1 Godkjenning av referat fra 13.3.2017 
 
 Referatet ble godkjent. 
 
  
 
2 Orienteringssaker 

 
To medlemmer forlater gruppen; 
Marius Alexander Belstad, HiØF, har byttet jobb. 
Anne Lise Mølmann har vikariert for Anita Wiggen, men skifter også jobb 1.1.2018. 
 
CERES ber om at planleggingsgruppen oppnevner nye medlemmer til gruppen. Det bes spesielt om 
noen med kompetanse innenfor praksisfeltet.  
 
 

 
3 Status for undervisningsmodulen 

 
 
Det er laget en klientversjon med ny datamodell og nye skjermbilder for undervisningsmodulen. 
Denne er foreløpig kun koblet mot utviklingsbasen til CERES.  
 
De bildene som er laget er: 

 Undervisningsenhet samlebilde 

 Undervisningsaktivitet samlebilde 

 Praksissted samlebilde 

 Praksisavtale samlebilde 
 
Ikke alle bildene er felt ferdig. Disse må ferdigstilles i henhold til spesifikasjon før vi kan sende 
modulen ut til test. I tillegg ber gruppen om at følgende rutiner tilpasses den nye datamodellen før 
testing: 
 
FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter 
FS408.003 Kopiering av undervisningsaktiviteter fra enhet til enhet 
FS456.001 Påmelding av klasse til undervisning/partiplassering 
 
Når bildene/rutinene er klargjort, kan vi lage en demoversjon av klienten med den nye modulen, som 
kan sendes ut til test.  
 
I første testrunde gjelder det å teste at modulen fungerer som spesifisert. Til dette greier det seg med 
et begrenset antall testere, f.eks. 4-5 institusjoner som representerer et bredt spekter av 
utdanningstyper. Det er da snakk om testing mot egne data, i egen demobase. 
 
Andre testrunde vil være en fullverdig demoversjon hvor alle bilder, rutiner og rapporter er tilrettelagt 
for den nye modulen. Da skal også ws-koblinger og lignende kunne testes. 
 
Pga ressurssituasjonen på databasesiden, er det vanskelig å sette en fastsatt tidsplan for testingen, 
men første testrunde må kunne gjennomføres i løpet av våren 2018.  
 
Med tanke på alle integrasjoner som må være på plass og tilpasninger i webapplikasjoner som 
Studentweb og Fagpersonweb, er det ikke sannsynlig at modulen kan settes i produksjon før våren 
2019.  
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Kommentarer til bildene: 
 
Undervisningsenhet samlebilde 
 
Feltene for deling i hovedvinduet bør få ny ledetekst: 
«Felles undervisning med (sjef):» 
 
Feltene for deling i undervinduet bør få ny ledetekst: 
«Felles undervisning med (slaver):» 
 
Skal A/D-sortering fornorskes til Høy/Lav? 
 
Opptaksfeltene skal ikke være obligatoriske. 
 
Datoperiode er obligatorisk hvis det er to und.enheter med samme Fra/til termin. Da må det komme 
varsel hvis du oppretter en andre und.enhet i samme termin og hvor den første ikke har utfylt 
datoperiode.  
 
Trenger eget søkefelt for termin, a la Undakt samlebilde. 
 
 
Undervisningsaktivitet samlebilde 
 
Fag/praksistype bør inn som felt på selve undervisningsaktiviteten. I dag kan fag legges inn på 
timeplanforekomsten. For lærerutdanninger er fag relevant for plassering av studenten på praksis, 
og det samme gjelder tilknytning til praksislærer.  
 
Se for øvrig sak 4. 
 
 
Praksissted samlebilde 
 
Må kunne endre praksisstedkode også etter konvertering, jf. rutine FS200.003.  
 
Det bør være mulig å søke på sted i dialogen «Velg praksissted».  
 
Det bør være mulig å legge til fødselsnummer på kontaktperson. 
 
Bør vi ha et eget felt for jobb-mail? Mange praksispersoner bruker denne, og ved eventuell kobling til 
KORR vil ekstern mail bli den private mailadressen. 
 
Underbilde Erstattes av sted: Ledetekst «Koblingstype» endres til «Årsak».  
 
 
 

4 Plassering av studenter på praksisparti – spesifikasjon av kriterier som 
må til for at rutine skal kunne plassere studentene automatisk 

 
Gruppen har tidligere uttalt at det i størst mulig grad bør legges opp til automatisk plassering av 
studenter på praksisparti.   
 
Rutine FS456.001 brukes i hovedsak til plassering på parti i dag.  
 
Høgskolen på Vestlandet har testet denne rutinen til plassering på praksisparti for helsefag, og den 
dekker de fleste behov. 
 
Praksis for lærerutdanninger har flere utfordringer. Rammeplan setter også føringer for hvordan 
praksis skal gjennomføres. Rutinen må ta hensyn til de kriteriene som er bestemt i rammeplanen. 
Eksempler: 
 

 Student skal ikke plasseres på samme praksissted som tidligere 
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 Student skal ikke på plasseres på parti med andre studenter som tidligere har vært på 
samme parti 

 Hvis studenten f.eks. skal gjennomføre praksis i NORSK, må praksislærer ha en bestemt 
andel undervisning i dette faget. 

 
 
De to første kriteriene bør kunne legges til som valg ved kjøring av rutine FS456.001. 
 
Historikken er viktig også ved manuelle plasseringer – må være lett for saksbehandler å se hvor 
studenten har vært i tidligere praksis. Bør også kunne varsles om studenten plasseres på et parti 
hvor det er andre studenter han/hun har vært på parti med tidligere.  
 
Ønsket som nytt utplukk for rutinen: Emnekombinasjon. Veldig aktuell for visse typer praksis. 
 
Det kom forslag om rutinen også bør inneholde mulighet for egendefinert sortering, hvor 
sorteringen gjøres ut fra gitt informasjon.  
 
Kan det også være aktuelt med eget regelverk for plassering på praksis, tilsvarende opptak? 
 
Egen rutine for fordeling av praksislærer? 
 
Koblingen mellom fag er i så fall viktig. I Fagperson samlebilde kan vi legge inn fag for fagpersonen 
samt kompetanse (emner). Disse må brukes av plasseringsrutinen. 
 
Det må da legges inn et eget felt for fag på selve undervisningsaktiviteten (se sak 3), tilsvarende 
det som finnes på timeplan.  
 
I tillegg bør det komme et ekstra felt for studienivå i underbildet Fag i Fagperson samlebilde, for å 
angi at en fagperson har et fag på et bestemt nivå. Nivåfeltet skal ikke være obligatorisk. 
 
FS trenger bare å vite om fagpersonen er godkjent for faget.  
 
Konklusjon: 
Innspillene tas med videre, og noen av de konkrete forslagene kan settes på arbeidslisten. 
Prioriteten fremover er å få gjort klar ny undervisningsmodul til test. Arbeidet med automatisk 
plassering på praksisparti vil nok fortsette også etter at ny modul er ferdig. 
 
 

 
5 Innkomne saker og ønsker 

 
a) HVL: Legge til valg i rapport FS474.001 (FS-545) 
 
Ønsket gjelder å legge til valg i rapporten for å vise ledige partiplasser + valg for å vise 
studenter uten partiplasser. 
 
Ønsket støttes, men utvikles til ny undervisningsmodul. 
 
 
b) HSN: Campus i rapporter i undervisningsmodulen (FS-573) 
 
Ønsket gjelder mulighet for utvalg for campus i følgende rapporter: 
 

 FS474.002 Partifordeling 

 FS451.001 Undervisningspåmeldte studenter 

 FS724.004 Studenter tilknyttet emne 
 
Den siste rapporten tilhører ikke undervisningsmodulen, og det er også uklart hvilken 
campustilknytning som skal vises (Studentens? Emnets?). Endringer i denne rapporten 
bør behandles av planleggingsgruppen. 
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c) UiA: Rapportbehov oppmøteregistrering (FS-581) 
 
Ønsket gjelder ny rapport for løpende oppfølging av registrert oppmøte. Rapporten skal 
vise registrert møtt av antall forekomster av undervisning hittil i emnet (slik at møtt 4 av 4 
undervisningsforekomster tilsvarer 100 %). UiA ønsker også at oversikten også blir 
tilgjengelig på Studentweb og Fagpersonweb. 
 
Undervisningsgruppen mener at det er tilstrekkelig at den eksisterende rapporten 
FS474.007 utvides til å få et visningsvalg hvor denne beregningen av oppmøte kan 
presenteres.  
 
Det må fremgå tydeligere i rapporten hva oppmøteprosenten er basert på. 
 
Når det gjelder Studentweb og Fagpersonweb, må visning av slik informasjon behandles 
av respektive grupper.  
 
 
d) UiS: FS474.007 Fremmøteoversikt – undervisning 
 
 
Rapporten viser ukenummer basert på undervisningsuker, ikke kalenderuker. UiS ønsker 
seg visning basert på kalenderukene. 
 
UiO forholder seg kun til undervisningsuker, så dette må være et visningsvalg som 
velges ved kjøring av rapporten. 
 
Ønsket støttes, men utvikles til ny modul.  

 
 

 
6 Eventuelt 

  
Ingen saker til eventuelt. 
 
Neste møte blir mandag 16. april 2018 på CERES. 
 

 


