
Tabellbeskrivelser/forretningsregler 

Notasjon 
 Tabell (i kursiv): Nøkkelfelt/referanse fra den aktuelle tabellen 

AktValgStatus 
 Formalisering av regler1 for antall underliggende noder man kan/skal velge i UndAktOrganisering 

o ALLE: Må velge alle 
o EN: Må velge nøyaktig én 
o N: Må velge minst N 
o … 

 Logikken implementeres som flagg og tellere: 
o Status_Alle: J = Må velge alle 
o Tall_Min/Max: Minimums- og maksimumsantall som må velges (hvis ikke alle) 
o VektType/Tall_Min/Max: Minimums- og maksimumsvekting som må velges (hvis ikke alle) 

UndForm 
 Denne er nå rendyrket som faktisk undervisningsform (ikke noe man må sette sammen med Disiplin) 

 Kun lokale koder 

Campus 
 Innføres før den nye modellen, og erstatter undervisningssted 

 Kun kode/navn med Land, Fylke og Kommune 

Campus_Sted 
 Kobling mellom Campus og Sted (en Campus kan ha flere Steder eller omvendt) 

Campus_Emne 
 Kobling mellom Campus og Emne 

Campus_Studieprogram 
 Kobling mellom Campus og Studieprogram 

UndEnhet 
 Den nye undervisningsenheten er ikke lenger duplisert utover terminer – i stedet representeres 

Emne én gang pr. tidsintervall 

 Nøkkel: 

o PK 
 Emne 
 UndEnhetLopenr -- Unikt innenfor Emne 

o UK 
 Emne 
 ÅrTermin_Start/Slutt -- Må angis 
 Dato_Start/Slutt -- Valgfri (differensierer hvis ÅrTermin_Start/Slutt er like) 

                                                      
1
 Tidligere ble dette delvis kodet i Ekvivalent J/N og noen tallfelt i UndAktivitet(?) 



UndEnhetStudent 
 Tilsvarer nåværende Undervisningsmelding, men «lever» gjennom hele studentens deltagelse på 

UndEnheten 

UndAkt 
 Tilsvarer nåværende UndAktivitet, men er 

o løsrevet fra UndEnhet 
o valgfritt koblet til tidsintervall i stedet for å «strøs» utover terminer 

 ÅrTermin_Start/Slutt 
 Dato_Start/Slutt -- Differensierer (må angis) hvis ÅrTermin_Start/Slutt er like 

 Selve aktiviteten (som potensielt kan deles2) 
o Faglig innhold, Timeplan, Fagpersoner 

 Nøkler: 
o PK («UA_ID» i ER-modellen): 

 Aktivitetskode 

 Kort kode som tidligere 
 AktLopenr 

 Telles opp når samme Aktivitetskode kommer fra forskjellige Emner3 i 
konvertering av historikken 

o UK 1: 
 Aktivitetskode 
 UndEnhet_Init 

 Tar vare på opprinnelig kilde-UndEnhet4 for å unngå evt. duplikater på 
Aktivitetskode 

o UK 2: 
 Aktivitetskode 
 ÅrTermin_Start/Slutt 
 Dato_Start/Slutt -- Må angis hvis ÅrTermin_Start/Slutt er like 

 Spesielt 

o Status_FellesAktivitet 

 J = Alle deltar pr. definisjon, ingen påmelding nødvendig 

o NMH har «evige» aktiviteter som til enhver tid deles av studenter på forskjellig stadium 
 Dette løses ved å ikke koble mot tidsintervall 

  

                                                      
2
 Mellom UndEnheter eller innenfor en UndEnhet. 

3
 Teknisk sett Undervisningsenheter. 

4
 Dvs. Undervisningsenhet med nøkkel konvertert til UndEnhet-format. 



UndEnhAkt 
 Implementerer deling av aktiviteter: UndAkt i kontekst av en UndEnhet (kobling mellom disse) 

 Det man kan melde seg på/delta i 

 Nøkler: 
o PK: 

 UndEnhet 
 UndAkt 
 UndEnhetAktNr* 

o UK: 
 UndEnhet 
 UndEnhetAktNr* 
 Sekvensnr (for sortering innenfor UndEnhet) 

* «UEA_Nr» i ER-modellen (telles opp ved deling av UA innad i samme UE) 

UndAktOrganisering 
 Her kan man (men må ikke) organisere UndEnhetAkt i et hierarki 

o I praksis er dette en gruppering av aktiviteter under «overskrifter» 
o I tillegg til visuelt/sorteringsmessig ligger det felt med reell funksjonalitet her: 

 AktValgStatus 

 Gir mulighet for en slags «boolsk» logikk der man kan spesifisere at studenter 
skal melde seg på et subsett av underliggende aktiviteter: 

o Alle underliggende* 
o Nøyaktig én underliggende* 
o Osv. 

 UndForm 

 Hvis angitt, må alle underliggende organiseringer og aktiviteter ha samme 
UndForm (støttes av forretningsregler og automatikk for arv) 

 Det genereres en «usynlig» topp-organisering på nivå 0 som i praksis representerer UndEnheten 
o Analog med 0-aktiviteten i gammel modell 
o Denne er der hovedsakelig for å 

 gjøre det enhetlig 
 ha et sted å legge AktValgStatus og UndForm på øverste nivå 

o Hvis en UndEnhetAkt ikke henges på en brukerdefinert organisering, blir den hengende 
«flatt» under topp-aktiviteten 

 Nøkler: 

o PK: 
 UndEnhet 
 UndAktOrgKode 

o UK: 
 UndEnhet 
 Sekvensnr (for sortering innenfor UndEnhet) 

 Felter: 
o AktValgStatus (gjelder underliggende organiseringer/aktiviteter) 
o UndForm (valgfri) 

* Her vil det være forretningsregler som sørger for konsistens med faktisk påmelding. 

  



UndervisnTimeplan 
 Tilsvarer nåværende Undervisningstimeplan, men er løsrevet fra UndAkt 

 Den blir dermed en «frikoblet» timeplan (som kan deles mellom UndAkt’er)5 

 Nøkler: 
o PK: 

 Timeplanlopenr 
o UK 1: 

 UndAkt_Init + UndPlanLopenr_Init 

 Tar vare på opprinnelig kilde-Undervisningstimeplan for å unngå evt. 
duplikater 

o UK 2 (i den grad feltene er satt)6: 
 Bygning + Rom + Dato/Klokkeslett_Fra/Til + Ukedag 

UndAktTimeplan 
 Implementerer deling av timeplaner (kobling mellom UndervisnTimeplan og UndAkt) 

UndTimeplanStudent 
 Ny funksjonalitet for påmelding til timeplaner 

PraksPeriode 
 Overordnede praksisperioder (ikke på studentnivå7) for UndAkt (valgfri registrering) 

 Nøkler: 
o PK: 

 Undakt 
 Praksperlopenr (telles opp for samme UndAkt men forskjellig datointervall) 

o UK: 
 Undakt 
 Dato_Forste/Siste_Gang 

                                                      
5
 Analogt med UndAkt, som er frikoblet fra UndEnhet og kan deles mellom UndEnheter. 

6
 Kan ikke ha flere timeplaner på samme sted til samme tid. 

7
 Ikke å forveksle med gammel tabell PraksisPeriode, som erstattes av StudentPraksPeriode. 


