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Det var en sak til eventuelt. 
 

 

 1. Referat fra møtet 11.12.2014 
 

Referatet ble godkjent 

 

 2. Status ny datamodell 
 

Endringer i datamodellen siden forrige møte ble gjennomgått.  

Deretter ble det diskutert hvilke felter og tabeller som kunne tas ut fra ny 
datamodell. Det var kun mindre endringer og lite brukte tabeller som kan fjernes.  

FSAT sjekker med NTNU om det er nødvendig å beholde underbildet 
Opptaksgruppe.  

 3. Skjermbilder for undervisningsaktiviteter i ny datamodell 
FSAT presenterte forslag til nye skjermbilder for Undervisningsaktiviteter i ny 
undervisningsmodul.  

Kommentarer: 

Det ble påpekt at det var behov for en nærmere diskusjon av tidsbegrepet UndTid, 
og om det bør forekomme en eller to ganger i bildet Undervisningsaktivitet. UndTid 
burde også ses opp mot vurderingstid i Vurderingsmodulen.  

Det er viktig at saksbehandler kan søke på et bestemt semester, selv om 
undervisningen går over flere semestre.  

Det blir stilt spørsmålet om individuell undervisning er ivaretatt i ny modell. FSAT 
mener modellen ivaretar både individuell og undervisning med mange deltakere. 

Det var ikke enighet om det er ønskelig med «evige» undervisningsaktiviteter eller 
ikke.  
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Totalt sett viste diskusjonen at det er behov for et snarlig møte for å avklare visse 
problemstillinger. 

FSAT fikk i oppdrag å teste de kompliserte strukturene MED-2501 på UiT og 
HO10-20 på NMH for å se om datamodellen takler dem før neste møte.  

 

 4. Behov for støtte til å inngå praksisavtaler og 
praksisplassberegning 
 

FSAT gjennomgikk forslag til nye bilder for praksisavtaler og å kunne beregne 
behov for praksisplasser.  

Det var generell støtte for bildene som sådan.  

Gruppen mente det var behov for en enklere struktur for praksissteder og at 1 nivå 
er tilstrekkelig, i motsetning til 4 nivå i dag. Det blir da opp til den enkelte institusjon 
å bygge opp sitt kodeverk for praksissteder. FSAT vurderer forslaget til neste møte.  

Gruppen savnet videre funksjonalitet for å kunne beregne kostnader pr. student slik 
at opplysningene kan brukes i budsjettering. Videre at honorar for praksislærer kan 
registreres. Gruppen er usikker på om dette er hensiktsmessig å registrere i FS eller 
om det tilhører avtaleinngåelser og lønnssystem. FSAT vurderer forslaget til neste 
møte.  

 

 5. Behov for støtte til flere campus 
 

UiT hadde laget et notat med forslag til hvilke bilder det vil være aktuelt å registrere 
campus. Det var generell støtte til forslaget.  

Til neste møte er det behov for å diskutere sammenhengen mellom sted og campus 
nærmere.  

 

 6. Innkomne endringsforslag til Undervisningsmodulen 
 

Det var mottatt ønsker fra HiØ og HiB.  

HiØs ønsker: 

Gruppa mener at første del av HiØs forslag vil kunne løses ved å innføre felt for 
Campussted i ny modul.  

Ønsker til Studentweb og Fagpersonweb er behandlet i respektive grupper og laget 
Jira-saker for.  

Det var videre enighet om å innføre en avhakning for «Vis kun praksisemner» i 
Bildet Plassering av student på undervisningsparti.  

Ønsker fra HiB: 
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Gruppa diskuterte endringsforslagene fra HiB. Gruppa mener at de fleste ønskene lar 
seg gjøre i dag og avviste enkelte forslag. Enkelte ønsker hadde selv HiB laget 
alternative løsninger for i mellomtiden.  

Gruppa er positiv til forslaget om en ny rapport for Praksishistorikk, men det er 
behov for å spesifisere denne nærmere for at den skal kunne lages. FSAT går i dialog 
med HiB ang. dette.  

 

 7. Fremmøteregistrering i Fagpersonweb 
 

FSAT demonstrerte ny løsning for fremmøteregistrering i Fagpersonweb. Løsningen 
oppdaterer Fremmøte på undervisning i Undervisningsmodulen.  

 

 8. Tidsplan 
 

FS skisserte følgende fremdriftsplan for ny Undervisningsmodul: 

- Høst 2015 og vår 2016  

o Ny database og bilder utvikles 

o Utvikling av konverteringsscript  

o Tilpasning for integrasjoner i FSWS 

- Sommer 2016-høst 2016 

o Institusjonene tester ny modul 

o Institusjonene tester integrasjoner 

- November-versjonen av FS 2016 

o Ny modul i FS? 

o Avhengig av resultater av testing av modul og integrasjoner 

 

 9. Eventuelt 
Et par av medlemmene i gruppa forlater gruppa innen nyttår pga jobbskifte og 
naturlig avgang. FSAT vil sende ut forespørsel til FS-kontaktene om oppnevning av 
nye medlemmer etter neste møte. 

Neste møte: November 2015. FSAT kommer tilbake med endelig dato 

 

 

 


