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JIRA-ref. FS-339 

RT-1324340 
Lagring av studentgrupper med kollisjonsfri timeplan i FS 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Universitetet i Oslo ved Anette Wigaard 

Dato 10. september 2013 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Undervisningsaktivitet samlebilde 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

Ikke sendt inn tidligere.  

Begrunnelse Administrative studiedata skal og bør finnes i FS. Pr i dag 

er vi avhengige av timeplanleggingsystemet for å lagre 

informasjon om hvilke studentgrupper som skal 

gjennomføre hvilken undervisning et gitt semester. 

 

 

 

Beskrivelse av 
problemstilling 

 

 

 

Helt siden innføringen av kvalitetsreformen i 2003 har vi vært avhengige av å 
registrere studentgrupper (i Syllabus kjent som «Student sets») som skal ha 
kollisjonsfri undervisningstimeplan. 
 
Selve studentgruppene er i FS registrert som emner i emnekombinasjoner 
med fastsatt terminnummer. Disse emnekombinasjonene er igjen registrert 
som planforslag for studieprogram. Pr i dag overføres studentgruppene 
(emnekombinasjon + terminnr) med tilhørende emner til 
timeplanleggingsystemet. 
 
Men selve koblingen mellom undervisningsaktiviteter+timeplansforekomster og 
studentgruppen finnes i dag kun i timeplanleggingsystemet og ikke i FS.  
 

 

 



 
 

 
Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes 
gjort 

Vi ønsker at det er FS som skal inneholde autoritative data om hvilke 
studentgrupper som skal ha kollisjonsfri undervisningstimeplan, og at dette 
kan overføres fra FS til timeplanleggingsystemet.  
 

Løsningsforslag Det opprettes en egen fane i undervisningsaktivitet samlebilde, der man kan 
registrere tilknytning mellom emnekombinasjon og emnet og terminnr. 
 
Eksempelbilde på hvordan dette kunne sett ut i FS: 

 

 

Det vil være nyttig om mulige emnekombinasjoner og terminnr vises i bildet 

beregnet utfra hvor emnet allerede er registrert i 

emnekombinasjonshierarkiet. 

 

I tillegg er det ønskelig at oppretting/kopiering av denne informasjonen tas 

med i rutinene FS408.001 og FS408.003. 

 

Det finnes allerede en egen tabell i interimsdatabasen til Syllabus: 

SPDA_STUDENTSET_ACTIVITIES som er laget for oversendelse av slike data, 

og dette er beskrevet i den opprinnelige kravspesifikasjonen til fs/syllabus 

nederst på side 7. (Det er testet at den fungerer tilfredsstillende fra 

Syllabus). Her er det timeplansforekomstene som må knyttes til. 

 

Overføringer via FS200.050 og ev. kommende webservice må derfor også 

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/annet/fs-syllabus.pdf


overføre denne informasjonen. 

 

Vurdering av 
konsekvenser 

Dette vil gi økt fleksibilitet i forhold til bruk av timeplanleggingsystem, 

ettersom denne informasjonen da beholdes i FS uavhengig av 

timeplanleggingsystem.  

Vurdering av 
juridiske forhold 
og henvisning til 
sentrale og 
lokale regler 

Administrative studiedata skal og bør finnes i FS. 
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 Kommentarer  

Omfang 2+1 dager 

1 dag med planlegging/etterfølgende testing, 2 dager 

utvikling 

Kostnader  

Konsekvenser  

 

 

 
Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  

 

 

 

 

 

 

 

  



JIRA-ref: FS-338 

Notat – UiO Studieavdelingen 

 

Til: Fakultetene 

 

RT 1276416 
Dato: 16. oktober 2013 

Elektronisk registrering av studentenes fremmøte 

Ved gjennomgang av arbeidsoppgavene på Det medisinske fakultet (IHR-medfak), ble det 

avdekket at det brukes svært mye tid og krefter på å administrere fravær fra undervisningen.  

Fakultetet har derfor ønsket seg en løsning for registrering av fremmøte. Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet har tidligere sendt inn et liknende ønske. 

Effektive metoder for registrering av fremmøte er av interesse for nesten alle fakulteter. 

Studieavdelingen vil derfor sikre at det utvikles tjenester som kan brukes av alle, og ønsker 

primært at tjenestene utvikles i regi av USIT. 

Universitetet i Oslos forskrift om studier og eksamener åpner for krav om obligatorisk 

undervisning. 

Kravene varierer fra emne til emne. Det kan også forekomme krav for studieprogram som 

helhet. Noen eksempler: 

 obligatorisk fremmøte på første undervisningsdag 

 på noen av undervisningsaktivitetene 

 en viss prosentdel av undervisningen 

 noen timer av undervisningen 

 de x første ukene 

 all undervisning 

 ingen krav om fremmøte 

 unntak på individnivå 
 

Dagens manuelle, papirbaserte løsninger for å registrere fremmøte har stor risiko for 

feilregistreringer og studentene har liten eller ingen mulighet til å oppdage og reagere på feil 

og mangler før det er for sent. 

Utviklingsbehov 

1. Enkel og rask selvbetjening for å registrere fremmøte 

2. Rask tilbakemelding om at fremmøte er registrert 

3. Regler og logikk i FS for å oppdage for mye fravær/nesten for mye fravær 

Dagens løsninger 

Støtte i FS for manuell, papirbasert datainnsamling finner man nå i: 

http://www.med.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/forslag-tiltak-resultat/studieadministrasjon/
https://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/forskrift-studier-eksamener/index.html#toc20


 Utskrift fra FS474.004 Fremmøteprotokoll undervisning – semesterskjema. Lærer krysser av 
fremmøte hver gang, og studentene signerer siste gang  Skjemaet leveres så av lærer til 
administrasjonen 

 Utskrift fra FS474.004 Fremmøteprotokoll undervisning – ukeskjema. Studentene signerer 
hver gang. Skjemaet leveres av lærer til administrasjonen når skjemaet er fullt 

 Utskrift fra FS474.005 Fremmøteskjema – undervisning. Lærer krysser av for fremmøte hver 
gang. Skjemaet leveres av lærer til administrasjonen når skjemaet er fullt 

 Andre rapporter i FS med passende utplukk 
 

Løsninger for manuell datainnsamling uten FS-støtte: 

 Semesterbok/signaturbok til hver enkelt student med oversikt over undervisningen. Lærer 
signerer ved sin aktivitet i hver enkelt students bok. Studenten leverer boken til 
administrasjonen ved semesterslutt 

 Manuelle lister 
 

Registrering av innsamlede data i FS i dag 

 Ved obligatorisk fremmøte på første forelesning eller bare litt fremmøte: 
o Registrering i undervisningsenhet samlebilde, fane Und.melding. Alle kan settes til 

møtt med ett tastetrykk, deretter fjernes de som ikke har møtt 
o Påfølgende kjøring av FS515.003 Sletting av undervisning-/vurderingsmeldinger med 

N for Jasvar eller møtt 

 Ved 'komplekse' fremmøteregler: 
o De innsamlede data vurderes manuelt 
o Påfølgende registrering av obligatorisk(e) aktivitet(er) i vurderingssmodulen 

 Ingen eksplisitt registrering av fremmøte i FS 
o De innsamlede data vurderes manuelt, undervisnings- og vurderingsmeldingene 

slettes bare der kravene ikke er oppfylt 

 Det finnes dessuten et bilde i FS – Fremmøte på undervisning – hvor man kan registrere data 
om fremmøte på hver enkelt student på hver enkelt undervisningsaktivitet. Dette bildet har 
aldri vært brukt på UiO, trolig fordi det er for tungvint å registrere i og det ikke finnes noen 
rapporter eller rutiner som bruker disse dataene 

 
Problemer ved dagens manuelle løsninger 

 Arbeidskrevende å skrive ut og distribuere lister/bøker/protokoller 

 Risiko for at lister/bøker/protokoller somles bort 

 Risiko for feilregistrering 

 Studentene har liten eller ingen mulighet til å kontrollere at fremmøtet blir riktig registrert 

 Dårlig dokumentasjon dersom det i ettertid oppstår diskusjon om fremmøte (og det gjør det…) 

 En del av undervisningstiden byråkratiseres bort 

 Arbeidskrevende å finne ut om krav til fremmøte er oppfylt 
 



Kjekt å vite om dagens studenter 

 Praktisk talt alle studenter har brukernavn (en håndfull unntak) 

 71 % av høststudentene har studiekort med kortnummeret  registrert i FS 

  85% av vårstudentene har studiekort 

 Alle studiekortene har strekkode med kortnummer 

 Alle studiekortene har magnetstripe med kortnummer 

 Brorparten av studiekortene har chip (mifare 64bit sektorbasert) med kortnummer som kan 
leses av ved nærhet til passende sensor 

 97% av studentene er registrert med mobilnummer. (OBS Et hundretall av numrene i FS til de 
600 000 personene som er registrert i FS er ikke unike) 

 79% i av mobilbrukerne i Norge alderen 18-29 år hadde smarttelefon i 2012 (60% i 2011. 
Kilde: Our mobile planet) 

 2 % av studentene har verken registrert studiekort eller mobilnummer (Studiekort er gratis for 
studentene, men det er ikke sikkert at kortsenteret rekker å produsere kort raskt nok til 
førstesemester-studentene som har obligatorisk fremmøte på første forelesning/gruppe) 
 

Utviklingsbehovene 
 

1. Enkel og rask selvbetjening for å registrere fremmøte for både små grupper og store 
forelesninger 

o Alternativ 1: Fagpersonweben (eller en fagperson-webapplikasjon for 
nettbrett/smarttelefoner) videreutvikles til å kunne registrere fremmøte i tabellen 
fs.undfremmotestudent. Studenten får lest av studiekortnummeret sitt ved hjelp av 
kamera, strekkodeleser, magnetstripeleser eller sensor for chip. Det må også være 
mulig å registrere  studenter uten kort ved hjelp av brukernavn, fødselnummer eller 
avhaking i liste som viser frem de som ennå ikke er registrert 

o Alternativ 2: Det lages en studentapp for nettbrett og smarttelefoner. Studenten logger 
på appen med uio-brukernavn –og passord. Fremmøte registreres ved at appen leser 
en QR-kode eller tilsvarende og sender dataene til FS. QR-koden kan være skrevet ut 
på papir, men det vil være bedre om den vises på en skjerm og endrer seg med 
passende mellomrom, slik at studentene ikke rekker å videresende bilde av QR-koden 
til skulkere 

o Alternativ 3: Det lages et bilde i FS-klienten som bruker strekkoden til studiekortet for 
å registrere fremmøte. (A la bildet "kontroll av semesterregistering" som i sin tid ble 
brukt i forbindelse med utbetaling av studielån). Dette alternativet er nok best egnet 
til store forelesninger og en administrativt ansatt til å bruke FS fra PC med 
strekkodeleser 

2. Rask tilbakemelding til studenten om at fremmøtet er registrert 

o Fremvisning i studentweb 

o Tilbakemelding fra alternativ2-appen i form av "grønt lys" eller liknende 

3. Regler og logikk i FS for å oppdage for mye fravær/nesten for mye fravær 

o Bilder i Fsklienten hvor regler for fremmøte kan registreres og knyttes til emner eller 
program 

o Rutine i FS som håndterer studentene som ikke fyller kravene og tilskriver disse. 

http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/en/


Timing 

I dokumentet FS 13-003 Arbeidsoppgaver 2013 beskrives minst tre aktiviteter som kan ha betydning 

for de nevnte utviklingsbehovene:  

Aktivitet 3:Webservice. Dersom det skal lages apper, er dette et naturlig teknologivalg 

Aktivitet 5:Studentweb 

Aktivitet 11: Spesifisering av ny undervisningsmodul 

 

Med hilsen 

 

Aune M. Moe added a comment - 09/Oct/13 14:06  

Behandlet i Planleggingsgruppen 4.9.13, som bestemte at saken overføres til Undervisningsgruppen. 

 

 

 

JIRA-ref: FS-87 

Ny: Emnesamlebillede 
Det ville være fint med en link til undervisningsenhets billede tilsvarende det til Und. Aktivitet.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

JIRA FS-140: 

Hei! 

I FS i dag så har jeg forstått at vi må opprette en ny versjon av emnet 
dersom et emne endres fra å gå over ett semester (høst) til to semestre 
(høst-vår) eller fra to (høst-vår) til ett (høst). 

Er det mulig å få til en løsning som gjør at det ikke er nødvendig med å 
endre versjon i disse tilfellene. 

Kan en løsning være at i fane Und.termin kunne det vært et løpenr fremfor 
Termin nr/start hvor de terminer som hørte sammen får samme løpenr. Dersom 
et emne får endret fra høst (løpenr. 1) til høst-vår (løpenr. 2) så kunne 
vi i fane Und.termin periode sagt at Løpenr. 1, termin start: Høst, 
År-termin (fra-til): 2009-høst - 2010-vår. På den nye undervisningen som 
går over to semestre setter vi i Und.termin periode: Løpenr. 2, termin 
start: Høst, År-termin (fra-til): 2010-høst. 

Feltet "Varighet undervisning" må kanskje også få en form for historikk da 
vi i dag ikke har mulighet til å ta vare på at i X periode gikk emnet over 
1 semester mens i Y periode gikk det over 2 semestre o.l. 

I dag virker det litt tungvint at vi må opprette ny versjon på emner i 
noen tilfeller dersom undervisning går fra ett til to semestre. 

http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/styremoter/2013/2013-01-14/fs-13-003-arbeidsoppgaver-2013.pdf
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe
https://utv.uio.no/jira/browse/FS-140


Mvh 
Tor 

Comments  
Aune M. Moe - 21/Oct/10 02:47 PM 
Prioritet 2, jfr. Tor Erga 19.10.10. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

JIRA-8: 

Hei! 

Ønsker samme funksjonalitet ved reg. av ny fagperson i underbilde Personrolle i Emne samlebilde 
som ved reg. av ny fagperson i f.eks. bilde Undervisningsenhet samlebilde d.v.s. nedtrekksliste under 
Fnr. med f.nr. og navn samt automatisk rollenummer. 

mvh 
Magnhild J. Romundset 
NTNU  

 

Geir Vangen added a comment - 30/May/11 07:44  

Gjelder delsaken med prioritet 1 - som er løst. 

Følgende er endret til 6.8.03 for fanen Personrolle i Emne samlebilde: 

 Samme rekkefølge på felter som i undervisningsenhet samlebilde 
 Kalender på dato-felter 
 Nytt felt: Prioritetsnr 
 Nedtrekkslister for fødselsnummer 
 Automatisk setting av rollenr ved angivelse av fødselsnummer 
 Opphenting av personnavn ved registrering av fødselsnummer 

Geir 
 

Aune M. Moe added a comment - 13/Sep/12 11:07  

Møte i Planleggingsgruppa 5.9.12: Stor jobb. Gjøre om hele Undervisningsmodulen. Sendes til gruppa 
som skal gjennomgå Undervisningsmodulen. 

 

https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=geirmv
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=aumoe

