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 Dagsorden 

1. Gjennomgang av bearbeidet forslag til ny datamodell 

 

 

 1. Gjennomgang av bearbeidet forslag til ny datamodell 

Det ble presentert et bearbeidet forslag til datamodell for modulen, basert på innspill 
og diskusjoner fra forrige møte. Følgende punkter ble gjennomgått: 

 

a) Utflating av hierarkiet for undervisningsaktiviteter 

Hierarkiet erstattes av to nivåer, UA_Gruppering og EndEnhAkt (Timeplan 
representerer et nivå under disse igjen.). Dette forutsetter at det ikke er behov 
for kompleks logikk med regler for valgbarhet i flere nivåer. 

Nivået UA_Gruppering inneholder fellesbetegnelse for underliggende 
aktiviteter, samt regler om valgbarhet av disse. Reglene defineres av en 
aktivitetsvalgstatus (som f.eks. «må ta alle», «kun én», «må velge to» etc.).  

UA_Gruppering har valgfri kobling til undervisningsform. Hvis en gruppering 
skal ha verdi for undervisningsform, må underliggende aktiviteter ha samme 
undervisningsform.  

Noe av begrunnelsen for at en full hierarkisk struktur av undervisningsaktiviteter 
(som i dagens løsning) er unødvendig komplisert, er at det uansett ikke ligger 
logikk i systemet som gjør at påmelding på en aktivitet medfører påmelding på 
overliggende aktiviteter. Et komplekst hierarki kan dermed virke kunstig og 
unødvendig. Problemstillingen elimineres ikke av å redusere kompleksiteten til 
to nivåer, men den blir mindre viktig. 

 

b) «Evige» undervisningsaktiviteter og undervisningstid 

På forrige møtet ble det ikke avklart hvordan «evigvarende» aktiviteter skal 
forholde seg til undervisningstid. Det foreslås at undervisningsaktiviteter skal ha 
valgfri kobling mot undervisningstid. Undervisningstid må på sin side ha både en 
start- og en sluttermin. En evigvarende aktivitet blir da en aktivitet uten 
undervisningstid. 

 

Institusjonene sender inn eksempler til FSAT på oppbygninger av aktiviteter som de 
har ved institusjonen, både enkle og komplekse strukturer. FSAT lager 
forekomsttabeller etter ny modell ut ifra innsendte eksempler. I tillegg lager FSAT 
tentative figurer av hvordan den nye løsningen blir seende ut i FS-klienten.  
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<sideskift> 



********************************************************************** 

Nye (versjoner av) tabeller 

********************************************************************** 

 

UNDERVISNINGSTID 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Arstall                                                 N(4)    NN 

P  Undtidkode                                              VC(20)  NN 

   Arstall_Start                 (Ar_Arstermin)            N(4)    NN C (År) 

   Terminkode_Start              (Ar_Arstermin)            VC(4)   NN 

   Arstall_Slutt                 (Ar_Arstermin)            N(4)    NN C 

   Terminkode_Slutt              (Ar_Arstermin)            VC(4)   NN 

   Kodeverditype                 (Kodeverdi_Type)          VC(1)   NN   ('L') 

   Status_Aktiv                  (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

   Undtidnavn_Bokmal                                       VC(20)  NN 

   Undtidnavn_Nynorsk                                      VC(20) 

   Undtidnavn_Engelsk                                      VC(20) 

   Ukenr_Start                                             N(2)       C 

   Ukenr_Slutt                                             N(2)       C 

   Rekkefolgenr /*Innen ÅT_F/T*/                           N(2) 

 

AKTVALGSTATUS 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Aktvalgstatkode                                         VC(10)  NN 

   Kodeverditype                 (Kodeverdi_Type)          VC(1)   NN   ('L') 

 ? Prioritetsnr                                            N(3)    NN 

   Aktvalgstatnavn_Bokmal                                  VC(40)  NN 

   Aktvalgstatnavn_Nynorsk                                 VC(40) 

   Aktvalgstatnavn_Engelsk                                 VC(40) 

   Status_Aktiv                  (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

   Status_Alle                   (   J/N   )               VC(1)   NN C ('N') 

   Tall_Min                                                N(3)       C 

   Tall_Max                                                N(3)       C 

   Vekttypekode_Min              (Vektingstype)            VC(2)      C 

   Vektingstall_Min                                        N(5,1)     C 

   Vekttypekode_Max              (Vektingstype)            VC(2)      C 

   Vektingstall_Max                                        N(5,1)     C 

   Beskrivelse_Bokmal                                      VC(250) NN 

   Beskrivelse_Nynorsk                                     VC(250) 

   Beskrivelse_Engelsk                                     VC(250) 

 

UNDERVISNINGSFORM 

   ... 

 ? Praksistypekode               (Praksistype)             VC(10) 

 

EMNE 

   ... 

 + Praksistypekode               (Praksistype)             VC(10) 

 

UNDERVISNDISIPLIN 

P  Institusjonsnr_Eier                                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                (Emne)                    N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Emne)                    VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Emne)                    VC(3)   NN 

P  Disiplinkode                                            VC(10)  NN 

   Status_Aktiv                  (   J/N   )               VC(1)   NN  ('J') 

   Disiplinnavn_Bokmal                                     VC(40)  NN 

   Disiplinnavn_Nynorsk                                    VC(40) 

   Disiplinnavn_Engelsk                                    VC(40) 

  



UNDENHET 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                (Emne)                    N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Emne)                    VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Emne)                    VC(3)   NN 

P  Arstall                       (Undervisningstid)        N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undervisningstid)        VC(20)  NN 

   Status_Lukket                 (   J/N   )               VC(1)   NN   ('N') 

 ? Status_Prioriteres   * IIB *  (   J/N   )               VC(1)   NN   ('N') 

   Dato_Oppmeldingsfrist                                   D          C 

   Dato_Ettermeldfrist                                     D          C 

   Dato_Ettermeldstart                                     D          C 

   Dato_Oppmeldingstart                                    D          C 

   Dato_Svarfrist                                          D          C 

   Dato_Frist_Trekk_Und                                    D          C 

   Poengskala_Sortering                                    VC(1)   NN C 

   Poengtall_Absolutt_Grense                               N(6,2)  NN 

   Tall_Tilbud_Skal_Gis                                    N(6)    NN C 

   Dato_Opprettet                                          D       NN 

   Saksbehinit_Opprettet         (Saksbehandler)           VC(10)  NN 

   Dato_Sist_Endret                                        D 

   Saksbehinit_Sist_Endret       (Saksbehandler)           VC(10) 

   Status_Eksport_LMS            (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

   LMSRommalkode                 (Lmsrommal)               VC(10) 

 ? Institusjonsnr_Felles     * ERSTATTES DISSE AV NY *     N(8)       C 

 ? Emnekode_Felles           * DELINGSMEKANISME? EL. *     VC(12)     C 

 ? Versjonskode_Felles       * GJELDER DET BARE UA?  *     VC(3)      C 

 ? Etterutdkurskode_Felles         * DISSE SKAL KANSKJE *  VC(12)     C 

 ? Kurstidsangivelsekode_Felles    * BEHOLDES?          *  VC(12)     C 

   Status_Eksport_Tplan          (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

   Dato_Enkeltemneopptak_Start                             D          C? 

 

EMNE_OPPTAKGRUPPE (Fjernes) 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                (Undenhet)                N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Undenhet)                VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Undenhet)                VC(3)   NN 

P  Arstall                       (Undenhet)                N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undenhet)                VC(20)  NN 

P  Opptakkodetegn                (Opptakskode)             VC(2)   NN 

 ? Status_Srett_Kreves   * IIB * (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

 - Poengskala_Sortering                                    VC(1)   NN C 

 - Poengtall_Absolutt_Grense                               N(6,2)  NN 

 - Tall_Tilbud_Skal_Gis                                    N(6)    NN C 

 - Tall_Budsj_Plasser                                      N(6) 

 - Tall_Reserv_Plasser                                     N(6) 

 - Tall_Forv_Frafall                                       N(6) 

 ? Poengtall_Faktisk_Grense * IIB *                        N(6,2) 

 - Regelverkkode                 (Regelverk)               VC(10) 

 - Tall_Tilbud_Forhopptak                                  N(6)       C 

 

  



UNDENHETSTUDENT 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                (Undenhet)      N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Undenhet)      VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Undenhet)      VC(3)   NN 

P  Undtidkode                    (Undenhet)      VC(20)  NN 

P  Arstall_Start                 (Undenhet)      N(4)    NN 

P  Fodselsdato                   (Student)                 N(6)    NN 

P  Personnr                      (Student)                 N(5)    NN 

   Prioritetsnr                                            N(2) 

 ? Soknadstatkode * IK I BRUK *  (Soknadstatus)            VC(10)     C 

   Tilbudstatkode                (Tilbudsstatus)           VC(10)     C 

   Status_Kvalifisert            (   J/N   )               VC(1)      C 

   Status_Betinget_Kvalifisert   (   J/N   )               VC(1)      C 

 - Status_Forhandspameldt        (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

   Status_Svar_Pa_Tilbud         (   J/N   )               VC(1) 

   Status_Fremmote_Und           (   J/N   )               VC(1) 

   Status_Publiser_Opptak        (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

   Status_Opptatt *Trigg/Virt?*  (   J/N   )               VC(1) 

 ? Status_Aktiv   * IK I BRUK *  (   J/N   )               VC(1)      C 

 ? Status_Genere_Eks_Melding *IB*(   J/N   )               VC(1) 

 - Poengtall_Sum_Poeng                                     N(6,2) 

 ? Arstall_Planlagt_Eksamen      (Ar_Arstermin) * IKKE *   N(4) 

 ? Terminkode_Planlagt_Eksamen   (Ar_Arstermin) * I    *   VC(4) 

 ? Opptaksrundekode              (Opptaksrunde) * BRUK *   VC(10) 

 - Opptakkodetegn                (Emne_Opptaksgruppe)      VC(2)   NN   ('A') 

   Tall_Loddtrekningnr                                     N(5) 

   Ventelistenr                                            N(4) 

   Tall_Pamrekkefolge                                      N(5) 

   Saksbehinit_Opprettet         (Saksbehandler)           VC(10)  NN 

   Dato_Opprettet                                          D       NN 

 - Regkilde                                                VC(20) 

   Saksbehinit_Sist_Endret       (Saksbehandler)           VC(10) 

   Dato_Sist_Endret                                        D 

 - Dato_Svarfrist                                          D 

 

UNDAKTORGANISERING 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                (Undenhet, 

                                  Undaktorganisering)      N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Undenhet, 

                                  Undaktorganisering)      VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Undenhet, 

                                  Undaktorganisering)      VC(3)   NN 

P  Arstall                       (Undenhet, 

                                  Undaktorganisering)      N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undenhet, 

                                  Undaktorganisering)      VC(20)  NN 

P  Undaktorgkode                                           VC(12)  NN C ('TOPP') 

   Undaktorgkode_Eier            (Undaktorganisering)      VC(12)  NN C ('TOPP') 

   Undaktorgnavn                                           VC(40)  NN C ('Topp') 

   Kodeverditype                 (Kodeverdi_Type)          VC(1)   NN   ('L') 

   Aktvalgstatkode               (Aktvalgstatus)           VC(10)  NN   ('ALLE') 

   Undformkode                   (Undervisningsform)       VC(10) 

   Sekvensnr                                               N(2)    NN 

   Status_Har_Aktiviteter        (   J/N   )               VC(1)   NN   ('N') 

 

  



UNDAKT 

PU Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Aktivitetskode     "UA_ID"                              VC(40)  NN C 

 U Aktivitetskode_Alt "UA_UK" /*Default = Aktivitetskode*/ VC(40)  NN C 

   Aktivitetsnavn_Bokmal                                   VC(70)  NN 

   Aktivitetsnavn_Nynorsk                                  VC(70) 

   Aktivitetsnavn_Engelsk                                  VC(70) 

   Undformkode                   (Undervisningsform)       VC(10)  NN 

   Arstall                       (Undervisningstid)        N(4) 

   Undtidkode                    (Undervisningstid)        VC(20) 

 ? Disiplinkode  †               (Undervisningsdisiplin)   VC(10) 

 - Fodselsdato_Fagansvarlig *IK* (Fagperson) * PERSON *    N(6)       C 

 - Personnr_Fagansvarlig    *IB* (Fagperson) * ROLLE  *    N(5)       C 

   Institusjonsnr_Internt        (Praksisavtale)           N(8) 

   Faknr_Internt                 (Praksisavtale)           N(2) 

   Instituttnr_Internt           (Praksisavtale)           N(2) 

   Gruppenr_Internt              (Praksisavtale)           N(2) 

   Institusjonsnr_Praksis        (Praksisavtale)           N(8) 

   Faknr_Praksis                 (Praksisavtale)           N(2) 

   Instituttnr_Praksis           (Praksisavtale)           N(2) 

   Gruppenr_Praksis              (Praksisavtale)           N(2) 

   Avtalenr                      (Praksisavtale)           N(4) 

   Tall_Deltakerkapasitet                                  N(6) 

   Timer_Varighet      * NIVÅ *                            N(3) 

   Minutter_Varighet   * NIVÅ *                            N(2) 

 ? Institusjonsnr_Und  *IK I BR* (Institusjon)             N(8)    NN 

   Dato_Forste_Gang    * NIVÅ *                            D          C 

   Dato_Siste_Gang     * NIVÅ *                            D          C 

   Status_Lukket       * NIVÅ *  (   J/N   )               VC(1)   NN   ('N') 

   Institusjonsnr_Undsted        (Sted)                    N(8)       C 

   Faknr_Undsted                 (Sted)                    N(2)       C 

   Instituttnr_Undsted           (Sted)                    N(2)       C 

   Gruppenr_Undsted              (Sted)                    N(2)       C 

 ? Innledningskommentar  * IIB *                           VC(2000) 

 ? Merknad               * IIB *                           VC(2000) 

 ? Status_Publiseres             (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

 ? Status_Fagansvarlig_Publiseres(   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

 - Status_Default_Veileder       (   J/N   )               VC(1) 

 ? Status_Avtale  * IK I BRUK *  (   J/N   )               VC(1) 

   Status_Apenthvishoysok        (   J/N   )               VC(1)   NN   ('N') 

   Dato_Pameld_Slutt                                       D 

   Dato_Etteranmeld_Start                                  D 

   Dato_Etteranmeld_Slutt                                  D 

   Status_Eksport_Lms            (   J/N   )               VC(1)   NN   ('N') 

   Romtypekode_Onsket            (Romtype)                 VC(10) 

                                  Kullklasse)              VC(10)     C 

 ? Status_Fellesaktivitet *IIB*  (   J/N   )               VC(1) 

   Dato_Opprettet                                          D       NN 

   Saksbehinit_Opprettet         (Saksbehandler)           VC(10)  NN 

   Dato_Sist_Endret                                        D 

   Saksbehinit_Sist_Endret       (Saksbehandler)           VC(10) 

   Lmsrommalkode                 (Lmsrommal)               VC(10) 

   Status_Eksport_Tplan          (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

 ? Tall_Prioriteres   * NIVÅ? *                            N(2) 

 

† Brukes stort sett bare som nøkkelkomponent, men noe testing på hardkoda verdier – selv om koden er 
Lokal (TEORI, EMNE)? 

  



UNDENHETAKT 

PU Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

PU Institusjonsnr                (Undenhet, 

                                  Undaktorganisering)      N(8)    NN 

PU Emnekode                      (Undenhet, 

                                  Undaktorganisering)      VC(12)  NN 

PU Versjonskode                  (Undenhet, 

                                  Undaktorganisering)      VC(3)   NN 

PU Arstall                       (Undenhet, 

                                  Undaktorganisering)      N(4)    NN 

PU Undtidkode                    (Undenhet, 

                                  Undaktorganisering)      VC(20)  NN 

P  Aktivitetskode    "UA_ID"     (Undakt)                  VC(40)  NN 

PU Undenhetaktnr     "UEA_Nr"                              N(2)    NN   (1) 

 U Aktivitetskode_Alt"UEA_ID" /*Default = Aktivitetskode*/ VC(40)  NN 

   Undaktorgkode                 (Undaktorganisering)      VC(12)  NN   ('TOPP') 

   Aktivitetsnavn_Bokmal                                   VC(70) 

   Aktivitetsnavn_Nynorsk                                  VC(70) 

   Aktivitetsnavn_Engelsk                                  VC(70) 

 ? Tall_Delt_Pr_Parti * IK I BRUK *                        N(6) 

   Tall_Deltakerkapasitet                                  N(6) 

   Status_Kan_Onskes_Av_Student  (   J/N   )   "Meld_JN"   VC(1)      C 

   Sekvensnr          * NIVÅ *                             N(4)    NN 

   Dato_Opprettet                                          D       NN 

   Saksbehinit_Opprettet         (Saksbehandler)           VC(10)  NN 

   Dato_Sist_Endret                                        D 

   Saksbehinit_Sist_Endret       (Saksbehandler)           VC(10) 

   Status_Publiser_Partiplass    (   J/N   )               VC(1)      C 

 ? Tall_Prioriteres   * NIVÅ? *                            N(2) 

 

UNDERVISNTIMEPLAN 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Arstall                       (Undervisningstid)        N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undervisningstid)        VC(20)  NN 

P  Undplanlopenr     "TP_ID"                               N(3)    NN 

   Bygningskode                  (Bygning, 

 -                                Rom)                     VC(16)     C 

 - Romkode                       (Rom)                     VC(16)     C 

   Ukedagkode                    (Ukedag)                  VC(2) 

   Undformkode                   (Undervisningsform)       VC(10) 

   Dato_Fra                                                D          C 

   Dato_Til                                                D          C 

   Klokkeslett_Fra                                         D 

   Klokkeslett_Til                                         D 

   Arstall_Gjelder               (Ar_Arstermin)            N(4) 

   Terminkode_Gjelder            (Ar_Arstermin)            VC(4) 

   Status_Publiseres             (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

   Status_Bygning_Publiseres     (   J/N   )               VC(1) 

   Kommentar                                               VC(70) 

   Merknad_Tidsrom                                         VC(4000) 

   Timetall_Uketimer                                       N(2) 

   Dato_Opprettet                                          D       NN 

   Saksbehinit_Opprettet         (Saksbehandler)           VC(10)  NN 

   Dato_Sist_Endret                                        D 

   Saksbehinit_Sist_Endret       (Saksbehandler)           VC(10) 

 ? Tall_Onsket_Plasser   * IIB *                           N(6) 

 ? Tall_Onsket_Rom       * IIB *                           N(6) 

   Ressursgruppekode                                       N(6) 

 



UNDERVISNTIMEPLANUKE 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Arstall                       (Undervisntimeplan)       N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undervisntimeplan)       VC(20)  NN 

P  Undplanlopenr     "TP_ID"     (Undervisntimeplan)       N(3)    NN 

P  Arstall_Uke                                             N(4)    NN 

P  Ukenr                                                   N(2)    NN C 

   Status_Und                    (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

 

UNDAKTTIMEPLAN 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Aktivitetskode    "UA_ID"     (Undakt)                  VC(40)  NN 

P  Arstall                       (Undervisntimeplan)       N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undervisntimeplan)       VC(20)  NN 

P  Undplanlopenr     "TP_ID"     (Undervisntimeplan)       N(3)    NN 

 

UNDAKTSTUDENT 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                (Undenhetakt, 

                                  Undenhetstudent)         N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Undenhetakt, 

                                  Undenhetstudent)         VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Undenhetakt, 

                                  Undenhetstudent)         VC(3)   NN 

P  Arstall                       (Undenhetakt, 

                                  Undenhetstudent)         N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undenhetakt, 

                                  Undenhetstudent)         VC(20)  NN 

P  Aktivitetskode    "UA_ID"     (Undenhetakt)             VC(40)  NN 

P  Undenhetaktnr     "UEA_Nr"    (Undenhetakt)             N(2)    NN   (1) 

P  Fodselsdato                   (Undenhetstudent)         N(6)    NN 

P  Personnr                      (Undenhetstudent)         N(5)    NN 

   Prioritetsnr                                            N(2) 

 ? Status_Tildelt * IK I BRUK *  (   J/N   )               VC(1) 

   Status_La_Sta                 (   J/N   )               VC(1) 

 ? Status_Sperr_Sletting  *IIB*  (   J/N   )               VC(1) 

   Status_Spesialtilbud          (   J/N   )               VC(1) 

   Dato_Opprettet                                          D       NN 

   Saksbehinit_Opprettet         (Saksbehandler)           VC(10)  NN 

   Dato_Sist_Endret                                        D 

   Saksbehinit_Sist_Endret       (Saksbehandler)           VC(10) 

   Merknadtekst                                            VC(4000) 

 

  



UNDTIMEPLANSTUDENT 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                (Undenhetakt, 

                                  Undaktstudent)           N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Undenhetakt, 

                                  Undaktstudent)           VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Undenhetakt, 

                                  Undaktstudent)           VC(3)   NN 

P  Arstall                       (Undenhetakt, 

                                  Undaktstudent, 

                                  Undakttimeplan)          N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undenhetakt, 

                                  Undaktstudent, 

                                  Undakttimeplan)          VC(20)  NN 

P  Aktivitetskode    "UA_ID"     (Undenhetakt, 

                                  Undaktstudent, 

                                  Undakttimeplan)          VC(40)  NN 

P  Undenhetaktnr     "UEA_Nr"    (Undenhetakt, 

                                  Undaktstudent)           N(2)    NN   (1) 

P  Undplanlopenr     "TP_ID"     (Undakttimeplan)          N(3)    NN 

P  Fodselsdato                   (Undaktstudent)           N(6)    NN 

P  Personnr                      (Undaktstudent)           N(5)    NN 

   Prioritetsnr                                            N(2) 

 ? Status_Tildelt * IK I BRUK *  (   J/N   ) †             VC(1) 

   Status_La_Sta                 (   J/N   ) †             VC(1) 

 ? Status_Sperr_Sletting  *IIB*  (   J/N   ) †             VC(1) 

   Status_Spesialtilbud          (   J/N   ) †             VC(1) 

   Dato_Opprettet                                          D       NN 

   Saksbehinit_Opprettet         (Saksbehandler)           VC(10)  NN 

   Dato_Sist_Endret                                        D 

   Saksbehinit_Sist_Endret       (Saksbehandler)           VC(10) 

 - Merknadtekst  * NØDV. PÅ DETTE NIVÅET? *                VC(4000) 

 

† Kopiert fra UndAktStudent 
 

PRAKSPERIODE 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Aktivitetskode    "UA_ID"     (Undakt)                  VC(40)  NN 

P  Dato_Forste_Gang                                        D       NN C 

P  Dato_Siste_Gang                                         D       NN C 

   Tall_Deltakerkapasitet                                  N(6)       C 

 

STUDENTPRAKSPERIODE 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                (Undaktstudent)           N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Undaktstudent)           VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Undaktstudent)           VC(3)   NN 

P  Arstall                       (Undaktstudent)           N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undaktstudent)           VC(20)  NN 

P  Aktivitetskode    "UA_ID"     (Undaktstudent, 

                                  Praksperiode)            VC(40)  NN 

P  Undenhetaktnr     "UEA_Nr"    (Undaktstudent)           N(2)    NN   (1) 

P  Fodselsdato_Student           (Undaktstudent)           N(6)    NN 

P  Personnr_Student              (Undaktstudent)           N(5)    NN 

P  Dato_Forste_Gang              (Praksperiode)            D       NN C 

P  Dato_Siste_Gang               (Praksperiode)            D       NN C 

 ? Disiplinkode ‡ * IK I BRUK? * (Undervisningsdisiplin)   VC(10) 

 ? Undformkode                   (Undervisningsform)       VC(10)  NN 

  



VEILEDNINGSPRAKSIS 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                (Studentpraksperiode)     N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Studentpraksperiode)     VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Studentpraksperiode)     VC(3)   NN 

P  Arstall                       (Studentpraksperiode)     N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Studentpraksperiode)     VC(20)  NN 

P  Aktivitetskode    "UA_ID"     (Studentpraksperiode)     VC(40)  NN 

P  Undenhetaktnr     "UEA_Nr"    (Studentpraksperiode)     N(2)    NN   (1) 

P  Fodselsdato_Student           (Studentpraksperiode)     N(6)    NN 

P  Personnr_Student              (Studentpraksperiode)     N(5)    NN 

P  Dato_Forste_Gang              (Studentpraksperiode)     D       NN C 

P  Dato_Siste_Gang               (Studentpraksperiode)     D       NN C 

P  Fodselsdato_Veileder          (Fagperson)               N(6)    NN 

P  Personnr_Veileder             (Fagperson)               N(5)    NN 

 ? Disiplinkode ‡ * IK I BRUK? * (Undervisningsdisiplin)   VC(10) 

 ? Undformkode                   (Undervisningsform)       VC(10)  NN 

   Veilederkatkode               (Veilederkategori)        VC(10) 

 

‡ Kodetabellen gjøres Emne-spesifikk; Fjern alle koder som egentlig er UndForm 

 

PRAKSISAVTALE 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr_Internt        (Sted)                    N(8)    NN C? 

P  Faknr_Internt                 (Sted)                    N(2)    NN 

P  Instituttnr_Internt           (Sted)                    N(2)    NN 

P  Gruppenr_Internt              (Sted)                    N(2)    NN 

P  Institusjonsnr_Praksis        (Sted)                    N(8)    NN C? 

P  Faknr_Praksis                 (Sted)                    N(2)    NN 

P  Instituttnr_Praksis           (Sted)                    N(2)    NN 

P  Gruppenr_Praksis              (Sted)                    N(2)    NN 

P  Avtalenr                                                N(4)    NN C 

   Status_Aktiv                  (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

   Dato_Fra                                                D       NN C 

   Dato_Til                                                D       NN C 

   Arstall                       (Undervisningstid)        N(4) 

   Undtidkode                    (Undervisningstid)        VC(20) 

 

PRAKSISPLASSBEREGNING 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr_Internt        (Sted)                    N(8)    NN 

P  Faknr_Internt                 (Sted)                    N(2)    NN 

P  Instituttnr_Internt           (Sted)                    N(2)    NN 

P  Gruppenr_Internt              (Sted)                    N(2)    NN 

P  Arstall                       (Undervisningstid)        N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undervisningstid)        VC(20)  NN 

P  Praksislopenr                                           N(2)    NN 

   Praksistypekode               (Praksistype)             VC(10)  NN 

   Studieprogramkode             (Studieprogram, 

                                  Kull)                    VC(10)     C 

   Arstall_Kull                  (Kull)                    N(4)       C 

   Terminkode_Kull               (Kull)                    VC(4)      C 

   Institusjonsnr                (Emne)                    N(8) 

   Emnekode                      (Emne)                    VC(12) 

   Versjonskode                  (Emne)                    VC(3) 

   Antall_Behov                                            N(3)       C 

 

  



PRAKSISAVTALEPLASSBEREGNING 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr_Internt        (Praksisplassberegning, 

                                  Praksisavtale)           N(8)    NN 

P  Faknr_Internt                 (Praksisplassberegning, 

                                  Praksisavtale)           N(2)    NN 

P  Instituttnr_Internt           (Praksisplassberegning, 

                                  Praksisavtale)           N(2)    NN 

P  Gruppenr_Internt              (Praksisplassberegning, 

                                  Praksisavtale)           N(2)    NN 

P  Institusjonsnr_Praksis        (Praksisavtale)           N(8)    NN 

P  Faknr_Praksis                 (Praksisavtale)           N(2)    NN 

P  Instituttnr_Praksis           (Praksisavtale)           N(2)    NN 

P  Gruppenr_Praksis              (Praksisavtale)           N(2)    NN 

P  Avtalenr                      (Praksisavtale)           N(4)    NN 

P  Arstall                       (Praksisplassberegning)   N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Praksisplassberegning)   VC(20)  NN 

P  Praksislopenr                 (Praksisplassberegning)   N(2)    NN 

   Antall_Onsket                                           N(3)    NN C 

 

PRAKSISPLASSRESULTAT 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr_Internt        (Praksisavtale)           N(8)    NN 

P  Faknr_Internt                 (Praksisavtale)           N(2)    NN 

P  Instituttnr_Internt           (Praksisavtale)           N(2)    NN 

P  Gruppenr_Internt              (Praksisavtale)           N(2)    NN 

P  Institusjonsnr_Praksis        (Praksisavtale)           N(8)    NN 

P  Faknr_Praksis                 (Praksisavtale)           N(2)    NN 

P  Instituttnr_Praksis           (Praksisavtale)           N(2)    NN 

P  Gruppenr_Praksis              (Praksisavtale)           N(2)    NN 

P  Avtalenr                      (Praksisavtale)           N(4)    NN 

P  Arstall                       (Undervisningstid)        N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undervisningstid)        VC(20)  NN 

P  Praksisresultlopenr                                     N(2)    NN 

   Praksistypekode               (Praksistype)             VC(10)  NN 

   Antall_Onsket                                           N(3)    NN C? 

   Antall_Sendt                                            N(3)    NN C? 

   Antall_Tar_Imot                                         N(3)       C? 

   Antall_Avtalt                                           N(3)       C? 

   Studieprogramkode             (Studieprogram, 

                                  Kull)                    VC(10)     C 

   Arstall_Kull                  (Kull)                    N(4)       C 

   Terminkode_Kull               (Kull)                    VC(4)      C 

   Institusjonsnr                (Emne)                    N(8) 

   Emnekode                      (Emne)                    VC(12) 

   Versjonskode                  (Emne)                    VC(3) 

 

  



**************************************************************************** 

Nye versjoner av underliggende tabeller - Alle skal formodentlig videreføres 

**************************************************************************** 

 

UNDERVISNENHET_SPRAKVALG (Tabellen brukes ikke i logikk – kan den droppes?) 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                (Undenhet)                N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Undenhet)                VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Undenhet)                VC(3)   NN 

P  Arstall                       (Undenhet)                N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undenhet)                VC(20)  NN 

P  Sprakkode                     (Sprak)                   VC(10)  NN 

   Status_Und                    (   J/N   )               VC(1)   NN 

 

UNDENHETSTUDENTLOGG 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                                          N(8)    NN 

P  Emnekode                                                VC(12)  NN 

P  Versjonskode                                            VC(3)   NN 

P  Arstall                                                 N(4)    NN 

P  Undtidkode                                              VC(20)  NN 

P  Fodselsdato                                             N(6)    NN 

P  Personnr                                                N(5)    NN 

P  Logglopenr                                              N(3)    NN 

   Dato_Sist_Endret                                        D       NN 

   Brukerid_Sist_Endret                                    VC(30) 

   Saksbehinit_Sist_Endret       (Saksbehandler)           VC(10) 

   Merknad_Endring                                         VC(500) NN 

 

UNDENHETSTUDENTPOENG 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                (Undenhetstudent)         N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Undenhetstudent)         VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Undenhetstudent)         VC(3)   NN 

P  Arstall                       (Undenhetstudent)         N(6)    NN 

P  Undtidkode                    (Undenhetstudent)         VC(20)  NN 

P  Fodselsdato                   (Undenhetstudent)         N(6)    NN 

P  Personnr                      (Undenhetstudent)         N(5)    NN 

P  Poengtypekode                 (Poengtype)               VC(10)  NN 

   Poengtall                                               N(6,2)  ?? C 

   Status_La_Sta                 (   J/N   )               VC(1)   NN   ('N') 

   Merknadtekst                                            VC(250) 

   Saksbehinit_Opprettet         (Saksbehandler)           VC(10)  NN 

   Dato_Opprettet                                          D       NN 

   Saksbehinit_Endret            (Saksbehandler)           VC(10) 

   Dato_Endret                                             D 

 

UNDERVISNTIMEPLANFAG 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Arstall                       (Undervisntimeplan)       N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undervisntimeplan)       VC(20)  NN 

P  Undplanlopenr     "TP_ID"     (Undervisntimeplan)       N(3)    NN 

P  Fagkode                       (Fag)                     VC(10)  NN 

 

UNDERVISNTIMEPLANROM 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Arstall                       (Undervisntimeplan)       N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undervisntimeplan)       VC(20)  NN 

P  Undplanlopenr     "TP_ID"     (Undervisntimeplan)       N(3)    NN 

P  Bygningskode                  (Rom)                     VC(16)  NN 

P  Romkode                       (Rom)                     VC(16)  NN 

 

  



UNDAKT_EMNEKOMB 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P? Institusjonsnr                (Und[enhet?]akt)          N(8)    NN 

P? Emnekode                      (Und[enhet?]akt)          VC(12)  NN 

P? Versjonskode                  (Und[enhet?]akt)          VC(3)   NN 

P? Arstall                       (Und[enhet?]akt)          N(4)    NN 

P? Undtidkode                    (Und[enhet?]akt)          VC(20)  NN 

P  Aktivitetskode    "UA_ID"     (Undakt, 

 ?                                Undenhetakt)             VC(40)  NN 

P  Emnekombinasjonskode          (Emnekombinasjon)         VC(20)  NN 

   Dato_Opprettet                                          D       NN 

   Saksbehinit_Opprettet         (Saksbehandler)           VC(10)  NN 

   Dato_Endret                                             D 

   Saksbehinit_Endret            (Saksbehandler)           VC(10) 

 

UNDERVISNDISIPLIN (gjøres Emne-spesifikk, og kodene frikobles fra UndForm) 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                (Emne)                    N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Emne)                    VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Emne)                    VC(3)   NN 

P  Disiplinkode                                            VC(10)  NN 

   Kodeverditype                 (Kodeverdi_Type)          VC(1)   NN  ('L') 

   Disiplinnavn_Bokmal                                     VC(40)  NN 

   Disiplinnavn_Nynorsk                                    VC(40) 

   Disiplinnavn_Engelsk                                    VC(40) 

   Status_Aktiv                  (   J/N   )               VC(1)   NN  ('J') 

 

UNDERVISNFREMMOTESTUDENT 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Institusjonsnr                (Undtimeplanstudent)      N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Undtimeplanstudent)      VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Undtimeplanstudent)      VC(3)   NN 

P  Arstall                       (Undtimeplanstudent)      N(4)    NN 

P  Undtidkode                    (Undtimeplanstudent)      VC(20)  NN 

P  Aktivitetkode                 (Undtimeplanstudent)      VC(12)  NN 

P  Undenhetaktnr     "UEA_Nr"    (Undtimeplanstudent)      N(2)    NN  (1) 

P  Undplanlopenr                 (Undtimeplanstudent)      N(3)    NN  (0) 

P  Fodselsdato                   (Undtimeplanstudent)      N(6)    NN 

P  Personnr                      (Undtimeplanstudent)      N(5)    NN 

P  Dato_Frammote                                           D       NN 

   Dato_Opprettet                                          D       NN 

   Saksbehinit_Opprettet         (Saksbehandler)           VC(10)  NN 

   Dato_Sist_Endret                                        D 

   Saksbehinit_Sist_Endret       (Saksbehandler)           VC(10) 

   Merknadtekst                                            VC(4000) 

  



********************************************************************** 

Tabeller som forsøksvis videreføres som samme tabell 

********************************************************************** 

 

ETTERUTDKURS (Kun endring hvis den fortsatt skal referere UndEnhet) 

P  Etterutdkurskode                                        VC(12)  NN 

P  Kurstidsangivelsekode                                   VC(12)  NN 

   ... 

 ? Institusjonsnr_Felles         (Undervisningsenhet)      N(8)       C 

 ? Emnekode_Felles               (Undervisningsenhet)      VC(12)     C 

 ? Versjonskode_Felles           (Undervisningsenhet)      VC(3)      C 

 - Terminkode_Felles             (Undervisningsenhet)      VC(4)      C 

 ? Arstall_Felles                (Undervisningsenhet)      N(4)    NN C 

 - Terminnr_Felles               (Undervisningsenhet)      N(3)       C 

   ... 

 ? Undtidkode_Felles             (Undenhet)                VC(20) 

 

KOMMISJON 

P  Institusjonsnr                (Vurdkombenhet)           N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Vurdkombenhet)           VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Vurdkombenhet)           VC(3)   NN 

P  Vurdkombkode                  (Vurdkombenhet)           VC(40)  NN 

P  Arstall                       (Vurdkombenhet)           N(4)    NN 

P  Vurdtidkode                   (Vurdkombenhet)           VC(20)  NN 

P  Kommislopenr                                            N(3)    NN 

   ... 

 - Terminkode_Undakt             (Undaktivitet)            VC(4)      C 

 - Arstall_Undakt                (Undaktivitet)            N(4)       C 

 - Terminnr_Undakt               (Undaktivitet)            N(4)       C 

 ! Aktivitetkode_Undakt "UA_ID"  (Undakt)                  VC(40) 

   ... 

 

PERSONROLLE 

P  Fodselsdato                   (Person)                  N(6)    NN 

P  Personnr                      (Person)                  N(5)    NN 

P  Rollenr                                                 N(4)    NN 

   ... 

   Emnekode                      (Emne)                    VC(12)     C 

   Versjonskode                  (Emne)                    VC(3)      C 

   Aktivitetkode                 (Kursaktivitet 

 !                                Undakt)                  VC(12)     C 

   Terminkode                    (...)                     VC(4)      C 

   Arstall                       (... 

 !                                Undenhet, 

 !                                Undervisntimeplan, 

 ?                                Undervisntimeplanuke)    N(4)       C 

 - Terminnr                      (...)                     N(4)       C 

   ... 

 ! Undplanlopenr                 (Undervisntimeplan, 

 ?                                Undervisntimeplanuke)    N(3)       C 

 + Undtidkode                    (Undenhet, 

                                  Undervisntimeplan)       VC(20) 

 ? Arstall_Uke                   (Undervisntimeplanuke)    N(4)    NN 

 ? Ukenr                         (Undervisntimeplanuke)    N(2)       C 

 

  



********************************************************************** 

Disse utgår i den nye modellen (i tillegg til de som erstattes) 

********************************************************************** 

 

UNDTERMIN_EMNE 

P  Institusjonsnr                (Emne)                    N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Emne)                    VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Emne)                    VC(3)   NN 

P  Terminkode_Start              (Arstermin)               VC(4)   NN 

P  Terminnr                                                N(2)    NN 

   Terminkode_Gjelder            (Arstermin)               VC(4)   NN 

   Arsinkrement                                            N(2)    NN 

   Status_Generere_Timeplan      (   J/N   )               VC(1) 

   Tall_Fordypningstimer                                   N(5,1) 

   Tall_Forelesn_Timer                                     N(5,1) 

   Tall_Os_Timer                                           N(5,1) 

   Tall_Ou_Timer                                           N(5,1) 

   Vektingstall_Sum_Timer                                  N(5,1) 

   Vekttypekode_Sum_Timer        (Vektingstype)            VC(2) 

   Dagnr_Frist_Pamelding                                   N(2) 

   Manednr_Frist_Pamelding                                 N(2) 

   Status_Generere_Und           (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

   Merknadtekst                                            VC(250) 

   Dagnr_Frist_Etterpamelding                              N(2) 

   Manednr_Frist_Etterpamelding                            N(2) 

   Status_Opptak                 (   J/N   )               VC(1)   NN   ('N') 

   Status_Uregelmessigund        (   J/N   )               VC(1)   NN   ('N') 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

   Status_Liketallsaar           (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

   Status_Oddetallsaar           (   J/N   )               VC(1)   NN   ('J') 

 

UNDTERMIN_EMNE_PERIODE 

P  Institusjonsnr                (Emne)                    N(8)    NN 

P  Emnekode                      (Emne)                    VC(12)  NN 

P  Versjonskode                  (Emne)                    VC(3)   NN 

P  Terminkode_Start              (Arstermin)               VC(4)   NN 

P  Terminkode_Fra                (Ar_Arstermin)            VC(4)   NN 

P  Arstall_Fra                   (Ar_Arstermin)            N(4)    NN 

   Terminkode_Til                (Ar_Arstermin)            VC(4) 

   Arstall_Til                   (Ar_Arstermin)            N(4) 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

 

AKTIVITET_SPESIALTILBUD 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P? Institusjonsnr                (Undenhetakt)             N(8)    NN 

P? Emnekode                      (Undenhetakt)             VC(12)  NN 

P? Versjonskode                  (Undenhetakt)             VC(3)   NN 

P? Arstall                       (Undenhetakt)             N(4)    NN 

P? Undtidkode                    (Undenhetakt)             VC(20)  NN 

P  Aktivitetskode    "UA_ID"     (Und[enhet?]akt)          VC(40)  NN 

P  Undenhetaktnr     "UEA_Nr"    (Undenhetakt)             N(2)    NN   (1) 

P? Institusjonsnr_Sptilbud       (Undenhetakt)             N(8)    NN 

P? Emnekode_Sptilbud             (Undenhetakt)             VC(12)  NN 

P? Versjonskode_Sptilbud         (Undenhetakt)             VC(3)   NN 

P? Undtidkode_Sptilbud           (Undenhetakt)             VC(20)  NN 

P? Arstall_Sptilbud              (Undenhetakt)             N(4)    NN C 

P  Aktivitetskode_Sptilbud       (Und[enhet?]akt)          VC(40)  NN 

  



UNDERVISNFREMMOTEANTALL 

P  Institusjonsnr_Eier           (...)                     N(8)    NN 

P  Aktivitetskode                (Undakt)                  VC(40)  NN 

P  Dato_Opptelling                                         D       NN 

   Tall_Frammotte                                          N(6)    NN C 

 

 

 

Gammel tabell Erstattes av 
PRAKSISPERIODE STUDENTPRAKSPERIODE 

UNDAKTIVITET UNDAKT, UNDENHETAKT 

AKTIVITET_ONSKE, STUDENT_PA_UND.PARTI* UNDAKTSTUDENT 

UNDERVISNINGSENHET UNDENHET 

UNDERVISNINGSMELDING UNDENHETSTUDENT 

UNDMELDINGLOGG UNDENHETSTUDENTLOGG 

UNDMELDINGPOENG UNDENHETSTUDENTPOENG 

UNDENHET_SPRAKVALG? UNDERVISNENHET_SPRAKVALG 

UNDERVISNINGSDISIPLIN UNDERVISNDISIPLIN 

UNDERVISNINGSTIMEPLAN UNDERVISNTIMEPLAN 

UNDTIMEPLANFAG UNDERVISNTIMEPLANFAG 

UNDTIMEPLANROM UNDERVISNTIMEPLANROM 

UNDTIMEPLANUKE UNDERVISNTIMEPLANUKE 

VEILEDNINGPRAKSIS VEILEDNINGSPRAKSIS 

 
* Den har ikke FK til Undaktivitet? Hva med StudentGodkjentAktivitet? 





<sideskift> 



Forklaring til Undervisningsaktivitet samlebilde m.m. 
 

Obs! Regnearket bilde_v23_Hele_Akt_ST_Deltakelse.xlsx inneholder flere ark (Sheets). 

 

 

Generelt om aktiviteter 

I «Sheet 1» vises Undervisningsaktivitet samlebilde.  I noen av feltene er det lagt inn 

eksempelverdier. Den øverste linjen refererer til UndEnheten og til tabell UA_Organisering 

som bestemmer hierarkiet og reglene for hvor mang/hvilke aktiviteter/partier studentene skal 

delta i. Resten av øvre del av bildet går mot tabellene UndEnhAkt og UndAkt. Det vil normalt 

være et én-til-én-forhold mellom disse, men dersom en aktivitet deles, så vil flere UndEnhAkt 

gå mot samme UndAkt. UndEnhAkt er knyttet til UndEnheten og studenten (via 

UndAktStudent, se underbilde Studentdeltakelse), mens UndAkt representerer den faktiske 

avviklingen av undervisningen og kan være knyttet mot «tid og sted», «lærere» (PersonRolle) 

etc. UndAkt er også knyttet til UndForm via obligatorisk felt Form.  UndAkt kan knyttes til 

annen UndTid enn UndEnheten (Tanken er at man f.eks. skal kunne lage «evigvarende» 

aktiviteter.).  Felt Praksis angir om aktiviteten består av praksis, og skal ha konsekvenser for 

funkjsonalitet og evt. synlige felter/underbilder, slik at man ikke trenger å forholde seg til 

dette for andre typer aktiviteter (Kanskje kan UndForm brukes til dette i stedet, evt. emnetype 

slik som i dag). Bruk av felter Sted og Campus bør diskuteres i forbindelse med kodeverk, 

fusjoner etc. Der er i alle tilfelle nødvendig å kunne knytte (praksis)aktivitet til eksternt 

praksissted. Underbildet Studentdeltakelse viser studenter som er plassert på/søkt plass på 

partiet, med status for deltakelsen/påmeldingen. 

 

I «Sheet 2» er det haket av i felt Organisering. Da vises ikke lenger detaljene for den enkelte 

aktivitet, men i stedet vises de resterende felt i UA_Organisering. Feltet «Med akt» sier om 

det skal ligge aktiviteter direkte under den aktuelle organiseringen eller ikke. Dersom det 

ligger aktiviteter under en organisering, kan det ikke bygges videre hierarki under denne. En 

knapp «Gen./red. partier» brukes til å generere nye partier under aktuell organisering eller 

redigere enkelte felt på eksisterende partier. Partiene vises i nedre del av bildet. Vha 

Valgstatus bestemmes hvor mange av (evt. alle) partiene en student må delta på.  

 

I «Sheet 3» er også Organisering huket av, men her er Med akt. = N. Dermed er det mulig å 

legge andre organiseringer direkte under denne, men ikke aktiviteter. På den måten kan man 

bygge et vilkårlig stort hierarki, men aktiviteter kan kun finne nederst i hver enkelt gren i 

hierarkiet. Dette skal være en ryddigere og enklere måte en dagens struktur, fordi aktivitet fra 

nå av alltid skal være en reell aktivitet, ikke bare en node i et hierarki. Hierarki kan fortsatt 

bygges, men det gjøres ved bruk av tabellen UA_Organisering. I nedre del av bildet ligger nå 

de underliggende organiseringene.  

 

Deling av aktiviteter 

I «Sheet 4» vises Undervisningsaktivitet samlebilde med en aktivitet som er knyttet til emnet 

MAT1200-A. Dersom undervisningen skal være den samme som i en annen eksisterende 

aktivitet f.eks. på emnet INF1100, kan man trykke på knappen Deling. Man får da opp 

dialogen «Søk undervisningsaktivitet til deling» (Sheet 8). Her kan man søke frem aktiviteter 

som skal deles. At en aktivitet deles mellom to ulike emner betyr at emnene har hver sine 

forekomster av UndEnhAkt (hvor studentene meldes på via UndAktStudent) som peker på 

samme UndAkt (hvor den faktiske undervisningen foregår). I søkeresultatet vises aktiviteter 

med angivelse av ledig kapasitet, dvs. den totale kapasiteten på UndAkt minus kapasiteten på 

alle UndEnhAkt som peker på denne. Man trykker på knappen Del ved ønsket aktivitet, og det 



oppstår en referanse fra den UndEnhAkt man kom fra (MAT1200-A) til aktuell UndAkt (som 

allerede blir referert av en UndEnhAkt på emnet INF1100).  

 

I «Sheet 6» vises nå aktiviteten sett fra MAT1200-A. Felt Kapasitet brukes nå til å sette 

kapasitet på aktuell UndEnhAkt, mens resterende kapasitet på den refererte UndAkten vises i 

grønn skrift ved siden av. Når det er bestemt at en aktivitet skal kunne deles (f.eks. aktiviteten 

på INF1100), må det nok være slik at man setter den totale kapasiteten på UndAkt i feltet 

Kapasitet, deretter setter man verdien i felt Deles til J. Så må man kunne sette en ny verdi i 

felt Kapasitet som da blir kapasiteten på aktuell UndEnhAkt. Resterende kapasitet på UndAkt 

må da vises i grønt ved siden av. Deretter kan denne UndAkten finnes ved å trykke på Deling 

fra et annet emne (f.eks. MAT1200-A).  

 

Hvis man nå trykker på knappen Deling, får man opp bildet/dialogen Deling av 

undervisningsaktivitet (Sheet 7). Her får man en oversikt over alle emner/UndEnhAkt som 

deler den aktuelle UndAkt og visning av delkapasiteten på hver enkelt av disse 

(UndEnhAkt.KapasDel). Man kan evt. endre total kapasitet på UndAkten (UndAkt.Kapasitet). 

Man kan fjerne referansen fra aktuell UndEnhAkt (den man kom fra da man trykket på 

Deling) til UndAkten. Da er ikke lenger denne UndEnhAkten/emnet med og deler denne 

UndAkten, og man kan gå tilbake til Undervisningsaktivitet samlebilde og lage en egen 

UndAkt for den aktuelle UndEnhAkt/emne (MAT1200-A). Oppretting av en aktivitet 

genererer alltid et par av UndEnhAkt og UndAkt, men referansen fra UndEnhAkt til UndAkt 

endres ved deling. Fjerning av deling blir da å gjenopprette den opprinnelige referansen, evt. 

automatisk generering av egen UndAkt dersom den opprinnelige skal slettes ved deling. 

 

Som i dag er det tenkt at hierarkiet skal vises i en trestruktur til høyre i bildet 

Undervisningsaktivitet samlebilde. 

 

 



Forklaring til bildene Praksisavtale og Praksisplassberegning 
praksisavtalebilder.xlsx 
 

Avtaler om praksis mellom internt sted og eksternt praksissted (f.eks. mellom et institutt ved 

lærestedet og en skole) registreres i bildet Praksisavtale. Primærnøkkel er stedkode for internt 

sted, stedkode for praksissted og avtalenummer. Avtalen er en form for «intensjonsavtale» om 

at praksisstedet skal ta imot studenter på praksis, men det er i utgangspunktet ikke spesifisert 

når og hvor mange. Dette gjøres i underbildet Plasser etter at man har beregnet behovet for 

praksisplasser i bildet Praksisplassberegning. En tekstlig beskrivelse av avtalen kan oppgis i 

felt Beskrivelse. Bildet Praksisplassberegning brukes til å beregne behov for praksisplasser og 

oppdatere kapasitet for et gitt praksissted en gitt avvikling (UndTid - undervisningstid), samt 

til å knytte praksissteder til partier/UndAkt (undervisningsaktiviteter) og sette kapasitet på 

disse. 

 

Forslag til arbeidsflyt 

1) Formell praksisavtale inngås mellom internt sted og praksissted. 

2) Avtalen registreres i øvre del av bildet Praksisavtale 

3) Bildet Praksisplassberegning åpnes. Her opprettes en ny forekomst for å beregne 

behov for praksisplasser for en gitt avvikling (UndTid) på et gitt nivå. Nivået kan 

f.eks. være et fakultet, institutt, studieprogram eller emne. Primærnøkkel består av 

stedkode for internt sted, UndTid og et løpenummer. Løpenummeret muliggjør flere 

beregninger for samme sted, dersom man beregner på et lavere nivå enn stedet, som 

f.eks. studieprogram eller emne. Dette angis i tilsvarende felter i øvre del av bildet. 

4) I venstre underbilde dukker studieprogram opp som (kanskje utledet fra 

emnekombinasjon og kullinformasjon) skal ha undervisning i praksisemne den gitte 

UndTid, og der studieprogrammet/evt. emnet er knyttet til det gitte interne stedet 

(adm. ansv. sted, eller annen grunnlagsdata). Skal studieprogram uten praksisemner 

også kunne vises ved hjelp av andre gunnlagsdata som sier at det skal være praksis på 

disse? Praksisemner uten studieprogram (som ikke ligger i emnekomb. ved et aktuelt 

studieprogram) kan evt. også vises. Det er mulig dette undervinduet bør gi utplukk i 

(praksis)emner, og bare vise studieprograminfo i tillegg.  

5) I feltene Prog., U.pl. og Und. skal det vises hhv. antall studenter på 

programmet/kullet, antall studenter med emnet i utdanningsplanen og antall studenter 

undervisningsmeldt (hvis aktuelt) til emnet. Ihht. beregningsmetoden valgt i øvre del 

av bildet vil en av disse verdiene ligge i felt Ber.beh. (beregnet behov). Denne verdien 

vil også være default for felt Beh. (behov), men denne kan manuelt overstyres. 

6) I høyre underbilde vises alle aktive avtaler for aktuelt internt sted (evt. avgrenset for 

markert rad i venstre underbilde ihht. andre grunnlagsdata som f.eks. at praksistype 

matcher). Ut i fra behovet satt i aktuell rad i venstre underbilde kan man ønske seg 

plasser på de ulike avtalene og dermed de ulike praksisstedene vha feltet Ønsket. I 

feltet Ønsket totalt vises summen av alle verdiene i Ønsket for den aktuelle avtalen 

(dette er en sum over radene i venstre underbilde (beregningsgrunnlag) evt. også inkl. 

ønsker fra andre beregninger mot samme avtale). Denne verdien overføres til felt Ber. 

ønsk. i underbilde Plasser i bildet Praksisavtale. Der kan verdien overstyres manuelt i 

felt Ønsket ant. som gir grunnlag for forespørsel til praksisstedet. 

7) Når man har fylt inn verdi for Ønsket for alle kombinasjoner av rader i venstre og 

høyre underbilde kan man trykke på overgangsknappen Praksisavtale for å komme til 

bildet Praksisavtale for å sende forespørsel om plasser. Man kan evt. ha en funksjon 

som sier fra når alle verdier av feltet Ønsket for den enkelte avtale er utfylt. Dermed 

er avtalen klar til å sende forespørsel på. 



8) I underbildet Plasser har man nå fått en verdi for hvor mange plasser man ønsker fra 

det aktuelle praksisstedet. Det kan hende det er mer aktuelt at man sender en 

forespørsel på forhånd om hvor mange plasser hvert praksissted kan tilby. Man har da 

allerede en verdi for hvor mange plasser hvert sted tilbyr (Kan ta imot) før man setter 

verdi for Ønsket.  

9) Forespørsel sendes ved å trykke på knappen Førespør. Det sendes da en e-post med 

lenke til nettside hvor kontaktperson (underbilde Kontakt) kan fylle inn hvor mange 

plasser de kan tilby. Forespørsel og svar kan evt. inneholde info om praksisperiode, 

type praksis, veiledere (antall, personalia). 

10) Svar innhentes ved å trykke på Hent svar.  

11) Man setter til slutt en verdi for antall avtalt Ant. Avtalt. Ny e-post må kanskje sendes 

til praksissted. Evt. kan det gjøres etter at studenter er partiplassert og evt. gitt 

veileder. 

12) Man åpner igjen bildet Praksisplassberegning. Nå har man en verdi for total avtalt 

kapasitet for hver avtale. 

13) Man trykker på Vis partier. Da vises alle partier/UndAkt som passer med valgt rad i 

venstre underbilde (ut i fra match på internt sted eller emne evt, annen gr.data). Her 

vises emnekode, antall undervisningsmeldt, antall partiplassert, antall ønsket (fra 

undervisningsaktiviteten dersom det er aktuelt å sette en slik verdi der). Man knytter 

praksisstedet i høyre undervindu til partiet ved på trykke på Inngår. Dersom partiet er 

knyttet til et annet sted, er dette stedet angitt og partiet er grået ut. Kanskje kan man 

også ha mulighet til å generere partier her? Dette vil nok kreve at utplukket i venstre 

underbildet svarer til ett spesifikt emne. 

14) Man setter nå kapasitet på de tilknyttede partiene ut i fra total avtalt kapasitet på 

stedet. Dette må fordeles dersom flere partier er knyttet til samme sted.  

15) Nå kan studenter plasseres på partier (gitt at evt. annen nødvendig info som f.eks. 

veildere er på plass.). 

 

 

Det er tenkt at man også skal kunne få beregnet en tilnærmet verdi for kostnader: 

Total estimert kostnad: beregnet ut i fra Estimert kostnad per plass (kan f.eks. eksistere som 

verdi for Praksistype) og Antall plasser avtalt for alle refererte avtaler. Man kan evt. også 

inkludere informasjon om antall veiledere, veilederkompetanse som gir utslag i lønn m.m. 

 

 



Behov for campusstøtte i FS (fra UiT) 
 

I FS er det lite støtte for multicampus. En del læresteder har hatt multicampus i mange år, men på 

grunn av separate stedkoder har det ikke vært nødvendig? med campusmerker. UiT fikk andre 

behov i 2013 når en stedkode måtte dekke et eller flere campus. Institutt for lærerutdanning og 

pedagogikk har i dag campus i Tromsø og Alta. Institutt for helse- og omsorgsfag har campus i 

Tromsø og Hammerfest. Mange flere institutter har tilsvarende og antall steder øker i 2016. 

 

At FS ikke har optimale løsninger har en lenge levd med, men det har vært løst på ulike vis i FS 

f.eks.: 
 Egen emnekode for hver studiested (gir mange emnekoder): 7 emnekoder for det samme faglige innholdet er 

ikke rasjonelt. For UiT blir derfor dette svært kaotisk når samme emne kan bli gitt mange steder. 

 Eget studieprogram for hvert studiested. Prøvd og vurdert som lite rasjonelt….. 

 Og andre kreative løsninger…… 
 

Forslag til løsning 

Et felt for campus innføres på ulike ressurser som er knyttet til et sted: 
 Bygg 

 Rom 

 Klasse 

 Registerkort (utledes med campus etter klassetilhørighet). Tenkt brukt til interne rapporter om studenttall på 

ulike campus og ev. DBH rapportering. 

 Fagperson 

 Undervisningsaktivitet 

 Timeplanrad (campus kan gjerne være en del av kolonne SYLLKODE, eks.: 15H-ALTA-SYP-1001-1-1-1-2-1-

4) 

 Vurderingskombinasjon. En vurderingsenhet for hvert eksamenssted. Finnes et felt for eksamenssted i dag på 

vurderingsenhet, men det er ikke det samme som campus. En knytning mellom campus på undervisning og 

campus for vurderingsenhet med tvunget vurd.meld. på sted, et aktuelt semester er ønskelig. Er dette mulig?  

 

Attributter på campus tabell er: Campuskode, campusnavn, land, fylke, kommune, lenke til 

geografisk sted, osv. Er nok andre steder i FS og hvor slike felt også er aktuelle, men dette er til 

diskusjon først. Studiesteder kommer i tillegg (et campus kan ha ulike studiesteder), og vi må se på 

dette også i forhold til DBH rapportering. 

 

Eks. på skjermbilder under: 

 

Fig: Studenter melder seg har på ulike undervisningssteder i StudWeb. Campusfelt er satt inn der det er vurdert som fornuftig. 
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 Innspill til undervisning og praksis i FS 

Endringsønske til praksismodulen i FS 
 
Bakgrunn: 
Høgskolen i Østfold startet desember 2014 med et innføringsprosjekt for å implementere bruk av 
praksisregistrering i FS ved Høgskolens utdanninger. Som del av prosjektet kjørte man i april/mai 2015 en 
første pilot med bruk av FS i praksisadministrasjonen for et utvalgt emne ved bachelorprogrammet i sykepleie. 
Dette ble gjort etter å ha høstet erfaringer fra bruk av FS i praksisadministrasjon ved HiOA, HiHM og HiST, 
samt testing i egen FS demobase. På bakgrunn av erfaringer gjort i dette innføringsprosjektet ønsker vi å 
fremme noen endringsønsker som vil forbedre og forenkle praksisadministrasjon i FS for vår del, og 
forhåpentlig også for andre Universiteter og Høgskoler. 
Tilbakemeldingene gis etter deltakelse på «Superbrukerkurs i undervisning og praksis» ved Thomas Solvin 
(FSAT) 4. og 5. mai 2015, der noen av endringsønskene under ble fremmet, og etter oppfordring fra 
styringsgruppa i prosjektet ved HiØ. 
 
Automatisk endring av partinavn til stedsnavn 
For å registrere utplassering av studenter ved praksissteder i FS er man avhengig av å ha et oppdatert 
stedkoderegister med de nødvendige stedkodene for de aktuelle praksisplassene. Ved HiØ oppretter vi 
deretter undervisningsaktivitet for praksisemnet, og oppretter like mange partier som det er praksissteder som 
skal benyttes i den aktuelle praksisperioden (i tråd med dokumentasjon fra superbrukerkurset, som beskriver 
mer detaljert fremgangsmåte). Deretter knytter vi hvert enkelt parti opp mot det relevante praksisstedet ved å 
legge inn riktig stedkode i feltene vist under: 
 

 
 
Når man har lagt inn en stedkode i feltene får man opp kortnavnet til stedet ved siden av feltene, men partiet 
endrer ikke navn og vil fortsatt ha et standardnavn (i tilfellet under «Praksis 1»). 

mailto:marius.a.belstad@hiof.no
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/kursdok/
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Navnet på partiene vil være synlig flere steder, blant annet i StudentWeb, FagpersonWeb og rapporter i FS, 
og det er derfor ønskelig at partinavnet reflekterer navnet på praksisstedet istedenfor en intetsigende kode 
(«Praksis 1» i eksempelet over). Alternativt kunne det ha vært en knapp for å «sette navn på 
undervisningsparti lik stedsnavn», som da blir hentet fra stedkoderegisteret. Dette ville spart oss for mye 
arbeid, og samtidig fungert som en ekstra verifisering av at vi har lagt inn riktig stedkode i 
Undervisningsaktivitet samlebilde. Per i dag er den eneste verifiseringen man får kortkoden som kommer opp 
ved siden stedkoden man legger inn, men denne er ofte veldig generell eller forkortet slik at den ikke gir særlig 
verdifull informasjon. Når man skal fordele studentene på praksisplasser i bildet «Plassering av student på 
undervisningsparti» er det derimot stedsnavn fra stedkoderegisteret som vises og ikke praksispartinavn fra 
«Undervisningsaktivitet samlebilde», slik at her er denne koblingen allerede gjort. FagpersonWeb derimot 
viser kun praksispartinavnet og ikke stedsnavnet som er knyttet til, slik at man per i dag må gjøre mye ekstra 
arbeid med å endre navn på partiene for at dette skal gi mening og kunne brukes som verktøy for fagpersoner 
som kun har tilgang til denne informasjonen via FagpersonWeb og ikke FS. Vi ønsker derfor en funksjon som 
automatisk endrer partinavnet til stedkodenavnet når stedkode blir knyttet til partiet, eller i det minste en 
funksjon som muliggjør en slik automatisk navneoppdatering på praksispartiene som eventuelt kan skrus 
av/på ved behov. 
 
Informasjon som blir synlig i StudentWeb 
Vi har lagt merke til at når vi knytter en kontaktperson opp mot et praksissted i «Sted samlebilde», så blir ikke 
all kontaktinformasjon synlig for studentene gjennom StudentWeb. Spesielt gjelder dette når en ekstern 
kontaktperson har to telefonnummer, nummer lagt inn i feltet «Mobil:» vil ikke vises for studentene i 
StudentWeb. Dette er uheldig da studentene ofte vil trenge begge nummer for å få tak i kontaktpersonen. 
 

 

Stedkode legges inn her, og kortkoden for 

stedet («SYKEHJEM») kommer opp ved 

siden av koden 

Navnet på partiet, «Praksis 1», endres ikke 

selv om det nå er knyttet opp mot en 

konkret stedkode. Dette må eventuelt 

endres manuelt, noe som blir tidkrevende 

med mange partier 

Dette nummeret vises i 

StudentWeb 

Dette nummeret vises ikke i 

StudentWeb 



26. mai 2015 

Vi ønsker derfor at begge nummer blir synlige for studentene gjennom StudentWeb. Dersom det hadde vært 
mulig skulle vi også ønske at det fantes et felt med fritekst som ble synlige for studentene i StudentWeb, slik at 
man for eksempel kunne videreformidle informasjon fra praksisstedet (eksempel: «Oppmøte kl. 7:30», eller 
«Ta med arbeidstøy og innesko»). 
 
Informasjon som blir synlig i FagpersonWeb 
Vi har også oppdaget at noe av informasjonen man legger inn i FS blir tilgjengelig via FagpersonWeb. Her får 
man opp en oversikt over alle partiene man har generert innenfor et emne, og hvilke studenter som er knyttet 
til hvilket parti. Partiene vil her ha navnet de har fått i FS, og ikke navnet på praksisstedet som er knyttet til 
partiet (navneendringen må gjøres manuelt, jamfør endringsønske over). Slik ser dette ut i FagpersonWeb per 
i dag (obs! I lista under har partiene manuelt fått navn som tilsvarer navn på praksissted): 

 
Ved å klikke på «se studenter» kan man gå inn og se hvilke studenter som skal ha praksis ved de ulike 
partiene/praksisstedene. Dette kan være nyttig for fagpersoner/lærere som ikke har tilgang til FS, og som skal 
ut å følge opp studentene ved praksisstedet. Men vi skulle ønske at også kontaktinformasjonen til 
praksisstedene kunne hentes fra FS til FagpersonWeb, samt kontaktperson ved praksisstedene, slik at også 
faglærerne gjennom FagpersonWeb har tilgang til denne informasjonen. I tillegg skulle vi gjerne ønske at 
informasjon om hvilken praksisveileder (intern fagperson/lærer) som skal følge opp studentene hentes fra FS 
til FagpersonWeb når dette er registrert. Slik vil fagpersonene få all informasjonen de trenger på ett sted; både 
en oversikt over alle studentene og hvor de skal i praksis, kontaktinformasjon til de ulike praksisstedene, og 
oversikt over hvilke veiledere som skal følge opp hvilke studenter (og da vil fagpersonene naturlig nok være 
mest interessert i hvilke studenter de selv skal følge opp, så hadde vært veldig kjekt om det fantes en 
«hurtigknapp» for å få en oversikt over dette). Slik vil FagpersonWeb kunne bli et mye mer anvendbart verktøy 
i praksisadministrasjon som inneholder all informasjonen fagpersonene trenger. 
 
Mulighet for å få opp mer informasjon (fritekst) om studentene i «Plassering av student på 
undervisningsparti»-bildet i FS 
Et siste endringsønske vi ser behov for er muligheten til å registrere noe fritekst i tilknytning til den enkelte 
student som blir synlig i bildet «Plassering av student på undervisningsparti». Dette fordi det er flere variabler 
som spiller inn når en student skal tildeles en praksisplass, og vi ønsker å få samlet så mange som mulig av 
disse i ett vindu når fordelingen skal foretas. Tre av de viktigste variablene er allerede synlige i bildet; 
bostedsadresse, tidligere praksisplassering og studentens alder (ses ut fra fødselsnummer). Men for en god 
del studenter er det også andre faktorer vi er nødt til å ta med i vurderingen, for eksempel dersom noen har 
fått innvilget fortrinnsrett til å velge praksisplass (av helsemessige/sosiale årsaker eller annet) og oversikt over 
hvor studenten jobber/har jobbet (da skal de helst ikke ha praksis ved disse stedene). Dersom det hadde vært 
et merknad/fritekst-felt hvor vi kunne legge inn denne informasjonen, slik at dette hadde blitt synlig i 
«Plassering av student på undervisningsparti»-bildet, hadde vi sluppet å arbeide med andre manuelle 
oversikter ved siden av når vi skulle fordele studentene på praksisplassene. Vårt inntrykk er at også andre 
Høgskoler opererer med slike variabler og hensyn når praksisplasser skal fordeles, og at vi derfor ikke er 
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alene om å se et slikt behov. Man kan da for eksempel tenke seg et fritekst-feltet som er synlig hele tiden i 
tilknytning til hver enkelt student i vinduet oppe til venstre (se under), eller at dette kommer opp sammen med 
bostedsadresse i feltet nede til venstre (her er det antagelig bedre plass) når man markerer den enkelte 
studenten. Eventuelt en kombinasjon av begge, der feltet oppe til venstre kan inneholde kortere 
merknader/koder (for eksempel F for fortrinn), mens feltet sammen med adressen kunne inneholde mer 
utfyllende informasjon (for eksempel steder studenten helst ikke skal være i praksis). 

 
 
 
 
 
 
 
Ved å ha mulighet for å få opp ytterligere informasjon om studentene i fritekstfelt i bildet «Plassering av 
student på undervisningsparti» vil vi dermed kunne samle all nødvendig informasjon på ett sted, noe som ville 
forenkle praksisadministrasjonen betraktelig. I forlengelsen av dette kunne man også ønske at studentene selv 
registrerte noe av informasjonen vi trenger for å foreta fordelingen, ved at studentene svarer på spørreskjema i 
StudentWeb og dette automatisk lastes videre inn i FS og blir synlig i fordelingsbildet over. 
 
Håper dere vil se på mulighetene for å implementere noen av endringsønskene over, spesielt nå som 
undervisningsmodulen er under endring/omskriving. Vi mener dette er endringer som vil komme flere 
institusjoner til gode, og ikke vil ødelegge for andre som eventuelt ønsker å bruke funksjonene på en annen 
måte enn oss. Bare ta kontakt dersom dere har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, så bistår vi mer 
enn gjerne med dette. 
 
Med vennlig hilsen 
Marius A. Belstad 
Førstekonsulent/Prosjektleder 
Studiestedsadministrasjonen Fredrikstad 
Høgskolen i Østfold 
E-post: marius.a.belstad@hiof.no 
Tlf: 69 60 88 64 
Kontor: M216 
 

 
 

Fritekst 

Fritekst om student 

Eksempler på steder der man kunne fått opp mer informasjon om studentene i fritekst-felt. Disse feltene 

kunne for eksempel hente informasjon fra et gitt merknadsfelt i «student samlebilde», og gjerne også fra 

en integrasjon mot StudentWeb der studentene kunne bli bedt om å registrere informasjon selv. 

mailto:marius.a.belstad@hiof.no
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Innspill/ønske fra deltaker (HiB) på superbrukerkurs i undervisning og praksis 04.-05. 

mai 2015 

 

 

-----Original Message----- 

From: Merete Andersen [mailto:Merete.Andersen@hib.no]  

Sent: Tuesday, May 05, 2015 1:16 PM 

To: Thomas Solvin 

Subject: FS undervisningsmodul 

 

Hei Thomas 

 

 

Forslag til evt. endringer hvis mulig: 

 

I plasseringsbilde av studentene er det ønskelig å kunne skjule studenter som allerede har fått 

tildelt plass på samme måte som man kan skjule partiplasser som er fylt opp 

 

Det er også ønskelig å få en  "dra og slipp" funksjon fra partiplass til student i stedet for 

dobbeltklikking 

 

I studentsamlebilde vises partiplasseringen i aktuell praksisperiode, men med svært lange 

institusjonsnavn og avdeling samt post, vises ikke all relevant informasjon. F.eks. for oss: 

 

 

Haukeland Universitetssykehus 

 

medisinsk avdeling 

 

post 3 gastro eller 

 

  

Helse Bergen 

 

psykiatrisk divisjon 

 

avd. for psykose 

 

post M3 

 

 

Det vil da komme frem i student samlebilde mulig de tre første linjene, men selve posten 

studenten er utplassert i vises ikke i samlebildet. 

 

Mvh 

 

Merete Andersen 

 

Høgskolen i Bergen 
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Ønsker fra HiB angående praksis 
 

Fra AktBeskr (praksis): 

 

Pkt 4 Sikre formelle krav før praksis: 

Ønske: At studenter kan bekrefte at de har lest taushetsløfte på web  

Må helst også ha med seg en egenerklæring til praksisstedet. 

Studenter som har vært i utsatte strøk skal også vise at de har negativ 

tuberkulinprøve. Dette har studenten plikt på å sjekke selv. 

 

Pkt 4.1 Sikre krav om taushetsplikt 

HiB-AL Praksisadm  ønsker også at det kan gjøres på web. Men det må 

også leveres egenerklæring til studenten. Elektronisk? 

 

 

Pkt. 5.6 Administrere utviklingsmidler 

Høgskolen setter av midler til opplæring/samarbeidsmidler for sektoren i 

stedet for refusjoner.  Dette kan være knyttet til studenter og kan med 

fordel gå inn i FS. 

 

Pkt. 6.2 Sikre kompetanse hos veiledere 

HiB-AL praksisadm. Gi veiledere faglig påfyllgjennom å organisere 

seminar, fagdager, konferanser og kurs.Sette opp kompetansekrav i avtaler. 

Organisere veilederutdanning Ønske om å kunne registrere 

veilederutdanning på praksislærere, og få ut rapporter om dette. 

 

 

 

Epost 02.03.15 
Hei Thomas 
Ok, også ønskes det at Praksishistorikk at den kan taes ut ( med bestått/ikke bestått)klassevis og 
kullvis. Dessuten Obs! Vi trenger mye større merknadsfelt på Student(det som kommer ut  som 
merknad i student samlebilde). 
Hvor lenge er det mulig å komme med ønsker, hvis det er noe vi har glemt? 
Hilsen Siren 

 

 

 

Ønsker om praksisfunksjonalitet fra referater (ikke nødvendigvis fra HiB) 
 

27.11.14 

Det er behov for bedre løsninger i FS i forbindelse med administrasjon av praksis: 

- 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. 
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