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Nye datofelter i bildet fagperson 
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 Institusjon ved FS-kontaktperson Universitetet i Oslo ved Lena Finseth 
Dato 28. oktober 2015 
Bilde/Rutine/Rapport/Annet Person > bildet Fagperson samlebilde 
Opprinnelig RT-id/saksdokument   
Begrunnelse Per i dag blir aktiv lærerstatus overkjørt med data fra SAP 

til FS, dataene går deretter går videre til Fronter, 
timpelanleggingssystemet TP og publiseringsløsningen 
Vortex.  

 

 

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

Informasjon om ansattid hentes fra SAP. Midlertidig ansatte, som 
timelærere kan ha korte og avgrensede tilsettingperioder. Dette er en 
ulempe i forkant av undervisningsstart fordi timelærere ikke får tilgang til 
Fronter eller UiO e-post før undervisningen begynner, dvs. at læreren ikke 
får lagt til rette for undervsinsingen i Fronter før undervisningen begynner. 
Det er en ulempe i etterkant av at undervisningsperioden er over fordi 
læreren kan ha behov for sensurtilgang for digital eksamen. 
 
Dersom vi kan få datofelter i Fagperson samlebilde, hvor vi kan angi aktiv 
periode (hvor lenge en midlertidig ansatt skal ha aktiv brukernavn og 
passord, og tilgang til Fronter, FagpersonWeb/Inspera (digtalt 
eksamemssystem), så løser det praktiske problemer knyttet særlig til det å 
kunne dele ut undervisningsmateriale og sensurere. 

 

 
 Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 
 Hva ønskes 

gjort 
At midlertidlig, vitenskapelig ansatte eller nyansatte kan få brukernavn og 
passord og få brukt tilganger før undervising starter, samt tilgang til å 
sensurere digital eksamen. 

Løsningsforslag Nye datofelt i bildet Fagperson samlebilde der man kan angi når 
fagpersonen er aktiv (eller ikke). Cerebrum, Fronter og Vortex kan benytte 
feltet til å hente relevante fagpersoner frem for hvert semester.  

Vurdering av 
konsekvenser 

Det blir mulig å benytte timelærere til sensuroppdrag etter avsluttet 
undervisningsperiode med digital eksamen. Det blir også lettere for 
studieadministrasjonen å holde oversikt over tilgjengelig/aktiv stab. 

Vurdering av 
juridiske forhold 
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Kostnader  
Konsekvenser  

 

 
 Resultat 
 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
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