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 1. Referat fra møtet 07.05.14 

Referatet ble godkjent uten bemerkninger.  

 

 
 2. Endringsønske 

 Endringsønsket fra Diakonhjemmet Høgskole om visning av overordnet sted i rapport 
FS202.006 (saksdokument FS-UND-14-012) ble anbefalt tatt til følge av gruppen. Den 
ønskede endringen gjennomføres. 

 

 
 3. Forslag til ny datamodell 

Forslag til ny datamodell ble presentert for gruppen, og innspill ble tatt i mot 
underveis. Viktige endringer i ny modell er bl.a. at undervisningsenheter organiseres 
med undervisningstid (egen tabell) med valgfri varighet (fra-termin, til-termin), samt at 
deling av undervisningsaktiviteter mellom emner gjøres ved å splitte dagens 
undervisningsaktivitet i to tabeller - undervisningsaktivitet og 
undervisningsenhetaktivitet. Disse endringene tas med videre. 

Modellen bearbeides ut ifra følgende momenter:  

-Både dagens modell og forslaget synes å ha en unødvendig kompleks struktur mhp 
hierarkisk organisering av undervisningsaktiviteter/undervisningsenhetaktiviteter. 
Komplekse hierarkier kan bygges opp, men dette virker kunstig, da meldinger kun 
gjelder den enkelte aktivitet uten å virke gjennom hierarkiet. En to-nivåmodell for 
undervisningsaktiviteter/undervisningsenhetaktiviteter skal utforskes. 

-Det må jobbes med en mulighet for deling av undervisning på timeplannivå.  

-Det behøves mulighet for påmelding av student direkte på timeplanforekomst. Det 
må være en kobling mellom tabellen UndAktDeltakelse og timeplan. Det må kunne 
registreres prioriteringer mellom grupper/partier på UndAktDeltakelse.  

- Det skal kunne angis på undervisningsenheten at et emne har samme undervisning 
som et annet, med påfølgende automatisk generering av struktur for dette 
(undervisningsenhetaktiviteter).  

- FSAT bearbeider modellen. Gruppen diskuterer bearbeidet versjon på eget nettmøte 
(Adobe Connect) den 11.12.14 kl. 10-12. 
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 4. Eventuelt 

Gruppen gikk igjennom felter i Undervisningsenhet samlebilde og Undervisningsaktivitet 
samlebilde for å finne ut hvilke som kan fjernes evt. endres. Gruppen kom frem til 
følgende forslag til fjerning/endring av felter: 

Undervisningsenhet samlebilde 

- Periode pakkepåmelding: fjernes 

- Antall tilbud som skal gis: fjernes 

- Underbilde Opptaksgruppe: Det sjekkes om flere opptaksgrupper brukes. Dersom 
kun én brukes, kan underbildet fjernes og øvrige felter flyttes opp i øvre del av bildet. 

- Underbilde Studenter med opptak: tabell fjernes. Und.melding tar over funksjonen. 

- Merknad StudentWeb: fjernes 

Undervisningsaktivitet samlebilde 

- Inst. und: Det sjekkes om denne brukes. Feltet fjernes om ikke i bruk. 

- Disiplin: Det sjekkes om denne brukes. Feltet fjernes om ikke i bruk. 

- Partinr: fjernes 

- Varighet: format endres til timer og minutter 

- Timetall pr. uke: fjernes 

- Und-sted: endres til Campus 

- Publ.plass: Det sjekkes om denne brukes. Feltet fjernes om ikke i bruk. 

- Tidsromtekst: fjernes 

- E-post: fjernes 

- URL: fjernes 

- Førstegangstekst: fjernes 

- Innledningskommentar: fjernes 

- Und kommentar: fjernes. Det lages ett generelt merknadsfelt. 

- Antall ønsket: fjernes 

- Antall partier: fjernes 

- Faglærer behov: fjernes 

- Fjernundervisning: fjernes 

- Forts. neste sem: fjernes 

- Samkjøres(Emne): fjernes 

- Publisér egen webside: fjernes 

- Språk: fjernes 

- Foregånede Aktivitet: fjernes 

- Kull/Klasse: fjernes 

 

Praksis 

Det er behov for bedre løsninger i FS i forbindelse med administrasjon av praksis: 
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- Det ønskes mulighet for enkelt å kunne registrere informasjon om 
fagperson/veileder på undervisningsaktivitet uten bruk av fagperson samlebilde. 

- Rapport (praksishistorikk) som gir oversikt over studenter som har bestått praksis, 
til bruk ved avslutning av studiet/vitnemålsproduksjon. 

- Bedre registreringsmulighet av praksisveileders bakgrunn (veiledningskurs etc.) 

- Det skal vurderes en mulighet for administrering av avtaleverk rundt praksis i FS.  

 


