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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Høgskolen Stord/Haugesund 
Kjetil Hågenvik 

Dato 03.11.2015 
Bilde/Rutine/Rapport/Annet  
Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

rt.uio.no #1896231 Fronter 

Begrunnelse Nytt parameter i slik at uttrekket til fronter tar med 
foregående semester også ved overgang fra vår til høst 
(slik det er fra høst til vår). 

 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 
Beskrivelse av problemstilling 
 
 
 

Ved semesterendring fra vår til høst eksporteres ikke 
lenger undervisningsmeldingene knyttet til vår og dermed 
blir folk utmeldt av gruppene i Fronter. Det skaper 
problemer i forhold til at studenten ikke lenger har tilgang til 
rommene fra vårsemesteret, noe de bør ha frem til 
kontinuasjon er gjennomført i begynnelsen av august. Det 
er en relativt stor jobb å ordne dette manuelt i etterkant. 

 

 
 Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 
 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Nytt parameter som gjør at uttrekket også tar med VÅR når 
man går over til HØST, altså at en tar med foregående 
semester slik man gjør når man endrer fra HØST til VÅR. 
 
Når man f.eks. endrer fra 2015 høst til 2016 vår tas 
2015HØST-2016VÅR-2015HØSTmed i uttrekket, men når 
man endrer fra 2016 vår til 2016 høst tar man bare med 
2016 HØST – 2017 VÅR, mens vi altså gjerne ville hatt 
med 2016 VÅR også. 
 

Vurdering av konsekvenser Det bør sikre at vi ikke får kollektive utmeldinger midt på 
sommeren, med der tilhørende manuelle innmeldinger i 
forkant av kontinuasjon i begynnelsen av august. 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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Kostnader  
Konsekvenser  

 

 
 Resultat 
 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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