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1. Referat fra møtet 24.9.2015 

2. Nytt skjermbilde undervisningsaktivitet 

3. Funksjonalitet for flere campus 

4. Praksis 

5. Undervisningsform – forslag til felleskoder 

6. Innkomne ønsker til undervisningsmodulen 

7. Eventuelt 

 

Det var en sak til eventuelt. 

 

 

 1. Referat fra møtet 24.9.2015 

 

Referatet ble godkjent.  

 

 2. Nytt skjermbilde for undervisningsaktivitet 

 

Endringer i utkast for nytt undakt.bilde siden forrige møte ble gjennomgått, samt 
endringer i datamodellen. 

Om aktiviteter skal kunne tilhøre hierarki/trestruktur eller ha en helt flat struktur er blitt 
diskutert på tidligere møter. Eksempler fra institusjonene viser at det kan være behov for 
en viss organisering av aktivitetene. I utkastet til datamodell har aktivitetene i 
utgangspunktet en flat struktur, men kan organiseres i en struktur etter behov.  

Det kom innspill fra UiO at dersom det skal benyttes nivåer for organisering av 
aktivitetene, må det være et tydelig system for arving av egenskaper mellom nivåene. 

Strukturen må avklares videre. 

I utkastet til skjermbilder skal underbildet «Und.enheter» endres til «Deling», og 
aktivitetskoder skal inn som felt i bildet. Deling skal også være mulig på 
undervisningsenhetnivå, der hvor hele strukturen av aktiviteter er delt mellom 
emner/und.enheter. 

Forslag til tidkode ble diskutert, og gruppen kom frem til følgende: 

FRA-TERMIN og TIL-TERMIN skal brukes som tidsangivelse. 

FRA-DATO og TIL-DATO benyttes i tillegg der det er flere aktiviteter innenfor samme 
termin (er).  

Datofeltene er del av alternativ nøkkel, og er kun obligatorisk dersom man har flere 
forekomster i samme termin. 

Det er lagt inne et søkefelt på år og termin som gjør det mulig å søke opp aktiviteter 
innenfor en gitt termin som en aktivitet er aktiv.  
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Feltet «Disiplin» fjernes fra bildet og datamodellen. 

Feltet «Varighet» fjernes fra bilde og datamodellen. 

Feltet «Prak antall prioriteres» fjernes fra bildet og datamodellen. 

«Status fellesaktivitet» legges inn som felt. 

 

 3. Funksjonalitet for flere campus 

 

Geir gikk gjennom løsningen for campus, som bl.a. vil være med i den nye 
undervisningsmodulen.  

Campus-løsningen vil komme på plass allerede med neste versjon av FS, 7.9, som 
kommer i februar 2016. 

HiST etterspurte campus-felt også i opptaksstudieprogram. De utdyper det som eget 
ønske som sendes til FSAT. 

 

 4. Praksis 

 

Det er laget en egen tabell for praksissted som skal benyttes i stedet for stedkode som i 
dag.  

Det kom innspill om å ha et J/N statusfelt for om stedet er aktivt eller ikke, da det kan 
være utskiftninger blant praksisstedene. 

 

 5. Undervisningsform – forslag til felleskoder 

 

Kai gikk gjennom gammel modell med undervisningsform- og disiplinkoder, med tanke 
på hva som kan videreføres som felleskoder i ny modell for undervisningsform. 

Gruppen bestemte at det ikke skal være noen felleskoder for undervisningsform. Alle 
koder må dermed opprettes lokalt. 

I kodebildet for undervisningsform må det bl.a. være et J/N-felt for om formen er 
undervisning av type praksis. Formkoder med «J» for praksis skal føre med seg egen 
funksjonalitet for praksisfelter i Undervisningsaktivitet samlebilde.  

 

 6. Innkomne ønsker til Undervisningsmodulen 

 

Det var mottatt et ønske fra HiB om å registrere spesialtilpasning for studenter på praksis.  

Gruppen kom frem til at løsningen bør ligge på personnivå og innenfor bildet 
Spesialtilpasning for person, som finnes i dag. I dag brukes bildet til spesialtilpasning i 
vurdering. Det bør komme inn en markering i bildet om tilpasningen gjelder vurdering, 
praksis eller undervisning generelt.  

 



FS-15-095  Side 4 

Referat fra ekspertgruppe for undervisningsmodulen 15. desember 2015 

 

 7. Eventuelt 
 

Nils Christian fra UiT gikk gjennom erfaringer fra fusjonen med Harstad og Narvik, og 
kom i den forbindelse med noen ønsker rundt brukergrensesnittet i FS på en rekke 
områder. 

Ønskene konkretiseres i et notat og sendes til gruppen. 

 

Neste møte: 

Neste møte i gruppen blir tirsdag 16. februar 2016. Sted fastsettes senere. 

Et sentralt tema på møtet blir praksis. 

 

 

 


