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Superbrukerkurs i 

undervisning og praksis 
 

Del 2  - praksis 

FSAT - vår 2015 



 

Fordeler ved å partiplassere 

studenter i FS 

• Studentene finner praksisplasseringen i StudentWeb  

• I Student samlebilde ligger oversikt over alle 

praksisperiodene under skillearket «Partipl»  

• Studieledere og resten av studieadministrasjonen kan se 

når studentene er ute i praksis og hvor de er  

• Kan hente ut forskjellige rapporter i FS – i 

Undervisningsmodulen under Studenter parti/partiplassering  

• Kan ha praksishistorikk som vedlegg til vitnemålet 
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Program 
del 2 - Praksis 

• Gjennomgang av grunnlagsdata (emne, praksisplasser, 

praksissteder, fagpersoner/praksisveiledere) 

• Oppgaver 

• Lunsj 

• Gjennomgang av administrasjon av studenter på praksis 

• Oppgaver 

• Ferdig med kurset 
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Grunnlagsdata  

• Emne samlebilde 

• Emnetype: Praksis 

• Undtermin må settes 

• Sted samlebilde 

• Emne 

• Kompetanse 

• Kontaktperson 

• Stedtilknytning 

• Person/fagperson 

• Fagperson samlebilde 

• PraksisSted  (samme som Sted – kompetanse) 

• Kompetanse 
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Emne – Und.termin 

Viktig:  

• Und.termin 

• Emnetype: 

Praksis 

• Opptak :N 

• Generer 

und.enheter J 
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Emne - oppmelding 

Aut.undmelding:  

• Denne haken gjør at 

studentene automatisk blir 

påmeldt til undervisning 

(praksis) når de blir 

eksamensmeldt.  

• NB! Dersom studentene 

skal melde seg selv via 

utdanningsplan skal det 

stå N her. 

 

Oppmelding: 

• Dersom studentene skal 

melde seg selv via 

utdanningsplan skal det 

stå J her, i motsatt fall kan 

det stå N. Legg gjerne en 

beskjed til studentene i 

merknadsfeltet dersom 

studentene ikke skal 

melde seg selv. 
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Vurderingskombinasjon 
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Praksissteder 

• Alle praksissteder må ha egen institusjonskode 

(stedkode) 

 

Huskeliste: 

• Hvert praksissted skal ha sin unike 

institusjonskode 

• Opprette internt kodeverk for praksissteder basert 

på allerede eksisterende koder i FS eller lokale 

koder 

• Tips: Bruk gjerne kommunenr (fra FS) 
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Kommunenr. 

Forslag til bruk av kommunenr for sykepleie og lærerutdanning 

 

• Institusjonsnr: 4103 (Stavanger) 

• Faknr:   

• 10 Helse 

• 20 Utdanning 

• 30 Teologi 

• Instituttnr: 

• 10 sykehus/skole/menighet 

• 20 aldershjem/barnehage/ekskursjonssted 

• Gruppenr: 

• For eksempel avdeling på et sykehus 



Stedkoder 

• Alle steder som skal benyttes må være opprettet 

i FS 

• Det finnes mange felleskoder (ca 20000) 

• FS oppretter felleskoder (send e-post til fs-

support@usit.uio.no) 

• Institusjonene får to serier for egendefinerte 

koder : 

• Én for lokale koder 

• Én for utenlandske 

• De lokale kodene brukes for mindre steder 

som ikke passer som felleskoder 
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Stedkode 

• Institusjonskoden består av fire ledd: 

• Institusjonsnr. 

• Faknr./avd.nr. 

• Instituttnr. 

• Gruppenr. 

 

• Stedkodene er viktige og brukes i svært 

mange sammenhenger i FS – dessuten 

viktige for rapporteringen fra FS 

 



Sted samlebilde 
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Sted Kontaktperson 
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Person/fagperson 

De som skal 

være veiledere 

må være 

opprettet som 

fagpersoner. 
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Fagpersoner - Veiledere 

• Fagperson samlebilde 

• Praksissted 

• Registrere praksissted og emne 

• Kan også registreres i bildet Veilederpraksissted (for 

å søke på emner og sted) 

• Kompetanse 

• Angi hvilke emner personen har kompetanse i 
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Kobling Sted- Emne - Veileder 
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Fagperson - kompetanse 
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Stedtilknytning 

• Kobling mellom intern avdeling og eksternt sted 

• Nyttig for å kunne søke frem avdelingens steder i ulike rapporter 

• Gjør at det eksterne stedet (og andre steder  på samme og lavere nivå) dukker opp 

i nedtrekksmeny på undervisningsaktiviteten, fane Undakt praksis  
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For hvert semester 

• Vurderingsenhet 

• Undervisningsenhet 

• Undervisningsaktiviteter 

• Opprette nye 

• Gjenbruke tidligere 
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Sammenheng i 

undervisningsmodulen 
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Praksissted 

• En undervisningsaktivitet med 

stedkode = praksisparti 

• Angir hvor mange plasser det er i hvert 

parti 
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Praksissteder - 

undervisningsaktiviteter 
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Undervisningsaktivitet – 

Personrolle 
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Nedtrekksliste 

personrolle: 

 

Alle 

fagpersoner 

som er knyttet 

til samme sted 

som emnet 

eller 

undervisnings-

termin knyttet 

til samme sted 

(Fagpersonund

semester) 

Her kan man knytte fagpersoner direkte til aktiviteten. 



FS409.002 Undervisningsaktiviteter 

med praksissteder 
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Oppgaver: 

1. Finn et praksisemne du kjenner som skal ha praksis høsten 2015/tildelt emne på 

kurset. Kontroller at emnet  har emnetypen PRAKSIS. Definer en undervisningsenhet 

for dette emnet for HØST 2015 og VÅR2016.  

 

2. Registrer en ny undervisningsaktivitet for ditt praksisemne på rotnivå. 

 

3. Oppdater påkrevde felter, Disiplin og Form 

 

4. Opprett et passende antall partier ved hjelp av dialogen Generer partier . Velg 

passende nummerering, intervall, maks deltakere og periode 

 

5. Rediger partiene: Legg til stedkode og kapasitet. 

 

6. Kopier aktiviteten med underliggende partier ved hjelp av Ctrl-K, til ny År-termin. For 

eksempel 2016 vår. 

 

7. Oppdater nye periode ved hjelp av knappen/dialogen Gen./Rediger partier 
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Oppgaver fortsetter 

8. Kjør rapporten FS409.002 Undervisningsaktiviteter med praksisplasser for noen av 

de nye forekomstene. 

 

9. Knytt fagpersoner til aktuelle praksisemner og steder i Fagperson  Samlebilde, 

vinduene Kompetanse og PraksisSted. Oppdater kapasitet, Periode og evt. 

ansvarstype for stedstilknytningene. 
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Knytte studenter til et 

praksisparti 

• Studenter må ha 

undervisningsmelding i praksisemnet 

• Studentene blir undervisningsmeldt 

når de godkjenner utdanningsplanen 

• Det finnes også rutiner i FS for å 

melde hele kull til undervisning 
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FS510.001 Oppmelding av kull til 

vurdering 

 
Blir også meldt til undervisning 

dersom det på emnet står J 

for Aut.undmeld 
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Registreringer som må gjøres 

for at utplasseringsbildet kan 

benyttes 

1. Registrerer praksissteder/-institusjoner i 

Undervisning – Sted samlebilde  

2. Registrerer undervisningsaktivitet med 

praksissted og periode samt praksispartier  

3. Praksisveileder kan koples til partiene – må 

være registrert som fagperson  

4. Plasserer studentene – som må være 

undervisningsmeldte på praksisemnet - på 

praksispartier  
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Plassering av student på 

undervisningsparti 
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Veiledere  

Fargekoder på veiledere: 

• Grønn – default veileder, kobles automatisk til 

studenten, knyttet til partiet (personrolle) 

• Blå – knyttet til stedet og emnet i perioden 

(fagperson sml.bld. - PraksisSted) 

• Svart – knyttet til emnet (fagperson sml.bld. - 

Kompetanse) eller partiet (personrolle) 
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Veiledere 
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Svart: 

veileder 

knyttet til 

partiet 

 

Grønn: 

Default 

veileder 

knyttet til 

partiet 



Veiledere 
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Svart: veileder 

knyttet til emnet 

 

Blå: veileder 

knyttet til emnet 

og praksissted 

(i en periode) 

Fagperson samlebilde 



Veiledere 
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Svart: veileder 

knyttet til emnet 

 

Blå: veileder 

knyttet til emnet 

og praksissted 

(i en periode) 

Emne samlebilde 



Student samlebilde 
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Student – veileder - parti 
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Kan benyttes 

for å endre 

praksisperiode 

for enkelt- 

studenter 



StudentWeb 3 
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Praksishistorikk 
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FS202.006 

brukes ofte 

som 

vitnemåls-

vedlegg 



Rapporter 
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Deltakerlister 
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Rapport for veileder med sine 

studenter – FS202.004 
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Oppgaver 

1. Bruk bildet Plassering av student på undervisningsparti  til å 
• Utplassere studenter på praksissted i periode 

• Tilordne studentene til veileder  

• Registrer godkjent resultat 

Observer resultatene i Undervisningsaktivitet samlebilde, Student samlebilde, 

Student på undervisningsparti, og i Vurderingsenhet samlebilde 

 

2. Kjør rapporten FS474.003 Deltakerliste - undervisningsparti - med 

veilederinfo for ditt praksisemne/sted  

 

3. Kjør rapporten FS202.004 Veileder – student for ditt praksisemne/sted 

 

4. Kjør rapportene FS202.005 Praksishistorikk for student og FS202.006 

Praksishistorikk er for noen av de aktuelle praksisemnene/stedene  
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Takk for i dag! 
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