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3. Undervisningsaktivitet samlebilde 

4. Praksis 

5. Innkomne ønsker til undervisningsmodulen 

6. Eventuelt 

 

Det var en sak til eventuelt. 

 

 

 1. Referat fra møtet 15.12.2015 

 

Referatet ble godkjent.  

 

 2. Datamodell for undervisningsmodulen 

 

Modellen ble gjennomgått med de justeringer som er gjort etter forrige møte, og det ble 
en runde med avklaringer rundt ulike tabeller/kolonner. 

UNDAKT: 

Aktivitetsløpenr i nøkkel brukes når vi henter historikk (der like aktivitetkoder fra 
forskjellige emner gir opptelling av løpenummeret), og har da altså relevans kun for 
historiske data (fremtidige data vil alltid få løpenr 1). Det ble vedtatt å legge på en slik 
teller bak aktivitetskoden (dvs. konkatenering) der det trengs i konverteringen. 

UNDFREMMOTE: 

Kravet i tabellen er strengere i den nye modellen (knyttes til UNDENHSTUDENT, 
tidligere UNDERVISNINGSMELDING) enn i den nåværende (knyttes til STUDENT). 
Spørsmål ble stilt under møtet: 

1. Er det riktig med det strengere kravet? 

2. I så fall: Hvordan skal det håndteres i konvertering? 

Vi må sjekke med institusjonene hvem dette gjelder, og hvordan de blir berørt. De må 
også melde fra om tidligere fremmøtedata skal slettes eller konverteres.  

UNDERVISNTIMEPLAN: 

Romkode fjernes fra tabellen. 

Status_Bygning_Publiseres fjernes fra tabellen. 

Få inn informasjon om undervisning er bestilt i timeplansystem etter FS. «Dato tildelt» på 
timeplan, med «Status bestilt» J/N på lærer (personrolle) og rom. 

Meknad_Tidsrom gjelder TP/Syllabus, og vi undersøker om det kan fjernes. 
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Timetall_Uketimer er et tallfelt, men skal egentlig gjelde timer (á 60 minutter). 

UNDAKTTIMEPLAN: 

Løpenummeret for timeplan i den nye modellen er et globalt bakgrunnsnummer som ikke 
skal synes i brukergrensesnittet. Men det er behov for å få inn et løpenummer lik dagens 
Undplanløpenr, da dette brukes til identifisering og sortering av timeplanforekomstene.  

Undplanløpenr innføres derfor på dette nivået. 

 

 3. Undervisningsaktivitet samlebilde 

 

Underbilde «Deling»: 

Det kom innspill om nedtrekksmeny på emnekoder som viser alle aktive 
emner/und.enheter innenfor samme tidkode. Dette for å gjøre registreringen mer presis. 
Vi må tenke nærmere på hvordan dette skal løses. 

Beregning av kapasitet skal være automatisk, med summering av samlet kapasitet for 
delte aktiviteter. Antall påmeldte bør også komme med, i rød tekst.  

Det bør kunne angis om saksbehandler skal ha melding om bestemte aktiviteter er fulle. 
Det kan kanskje løses under «Personrolle». 

Fjerne overgangsknapp til FS409.001 Katinfo. Vi vurderer også om selve rapporten kan 
fjernes. 

Feltet «Timeplan per uke» fjernes i det nye skjermbildet.  

Det bør diskuteres om vi skal ha informasjon om samlet timer. Tas eventuelt med 
planleggingsgruppen. 

 

Underbilde «Timeplan»: 

Det kom før møtet innspill fra UiT om funksjoner og brukergrensesnitt knyttet til dette 
underbildet. Bl.a. regnearkfunksjonalitet, med mulighet for å oppdatere flere rader 
samtidig, import av skjemaer fra ekstern Excel-fil og kloning av skjemaer fra emne til 
emne.  

Det må avklares for mye av denne informasjonen som egentlig hører hjemme i 
timeplansystem og ikke FS, og fra FSATs side må det vurderes hva som er teknisk mulig 
i FS. Men gruppen er generelt positivt til regnearkfunksjonalitet i dette bildet. 

Ang. mulighet for «løse» forekomster av und.aktivitet og timeplan: 

Selv om den nye datamodellen er mindre streng og mer fleksibel i oppbygging av 
undervisningsenheter og -aktiviteter, vil det likevel være krav i databasen som forhindrer 
at det kan oppstå «løse» elementer på underliggende nivåer. Dvs. at emne vil fortsatt 
være en forutsetning for opprettelse av en undervisningsenhet, en und.enhet forutsetning 
for aktivitet og en aktivitet forutsetning for timeplanforekomst. Dette gjøres ved at man 
alltid oppretter en aktivitet/timeplan i kontekst av en enhet/aktivitet, og når siste kobling 
slettes, blir også den frittstående (delbare) forekomsten slettes. Vi vil altså ikke risikere at 
det kan finnes timeplanforekomster i systemet som ikke er tilknyttet en 
undervisningsaktivitet. 

FSAT skal lage en prototype for å vise hvordan modellen fungerer i praksis. 
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 4. Praksis 

 

Marius A. Belstad fra HiØ innledet saken med en presentasjon av praksisprosjektet ved 
høgskolen.  

I praksisløsningen for den nye modulen er det behov for minst følgende bilder: 

 Plassering av studenter på praksis (dagens plasseringsbilde i forbedret utgave) 

 Praksissted 

 Håndtering av praksisavtaler 

Plasseringsbildet må endres og forbedres for praksis. Det er ønske om 
regnearkfunksjonalitet eller tilsvarende, slik at brukeren kan se så mye relevant 
informasjon om studenten som mulig samtidig. Man skal kunne sette opp kriterier for 
opptak/fordeling på praksis.  

Praksissted vil i stor grad tilsvare dagens stedfunksjon, men med et mer fleksibelt 
kodeverk for oppbygging av steder. Det er behov for hierarki med stednivåer.  

Adresse må inn på praksissted. Geografi kan være et utgangspunkt for fordeling på 
praksis for steder med store geografisk spredning. 

I tillegg til koblingen i praksisavtale mot praksissted, som er mer en administrativ kobling 
mot toppnivået, skal det være en kobling tilbake som gir mulighet for å angi hvilke lavere 
praksissted-nivåer som omfattes av avtalen.  

Fordi praksissteder ofte skifter navn/slås sammen eller splittes opp (f.eks. ved 
omorganisering på sykehus) er det behov for mapping mellom praksissteder ved skifte, 
slik at gamle og nye praksissteder blir sett på som likeverdige.   

Det er ønskelig med en valgfri studieprogram-referanse i praksisavtale (etter mønster av 
utvekslingsavtale).  

Konvertering: 

Dagens stedstruktur konverteres i den nye praksistabellen. Kodestreng blir, i stedet for 
stedkode: Kode-navn-land-fylke-kommune-postnummer. 

Institusjonene kan så endre kodene etter konvertering.  

Foran neste møte skal FSAT lage utkast til noen nye skjermbilder for praksis. 

 

 5. Innkomne ønsker til Undervisningsmodulen 

 

Det var kommer inn et ønske fra VID om rapport FS202.006 Praksishistorikk. I dag viser 
den kun at emnet er bestått, selv når studenten har gjennomført to praksisperioder 
hvorav den første ikke er bestått. De ønsker at praksis som ikke er bestått skal 
fremkomme som ikke bestått på rapporten. 

Gruppen støttet ønsket, da de mener at praksishistorikk bør vise den reelle historikken. 
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 6. Eventuelt 
 

Sak fra UiT: Innspill om endringer i emnekombinasjon samlebilde, og visning av emner 
som går over flere terminer. 

Dette berører deler av FS som går ut over undervisningsmodulen, og saken bør 
oversendes planleggingsgruppen. 

 

 

Neste møte: 

Neste møte blir 11. mai kl. 10-15, på FSAT. 

 

 

 


