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 1. Referat fra møtet 16.2.2016 

 

Referatet ble godkjent.  

 

 2. Nye skjermbilder for praksis 

 

To nye skjermbilder ble presentert: 

 Praksisavtale samlebilde 

 Praksissted samlebilde 

Kommentarer til Praksisavtale samlebilde: 

Hovedbildet: 

 Ledetekst «Praksissted» endres til «Avtalested».  

 Avtalenummer fylles ut automatisk, men skal også kunne angis.  

 Status J/N i Aktivt-feltet skal utregnes automatisk på bakgrunn av Dato fra/til. 
Men feltet skal være søkbart i søkemodus. Dette vil gjelde alle felter av type 
Aktivt i dette og andre bilder i modulen. 

 Trestrukturen til høyre skal vise avtalested og praksissteder som omfattes av 
avtalen. Det legges inn knapp for å bare vise aktive steder.  

 Få inn knapp for «Beregn antall praksisplasser». Summerer antall 
praksisplasser som er registrert på de ulike praksisstedene som omfattes av 
avtalen.  

 Det ble diskutert om det også bør legges inn felter for økonomidata i bildet, 
knyttet til utgifter i forbindelse med avtalen. Dette må eventuelt spesifiseres 
nærmere.  

Underbildet Omfat. steder 

 Underbildet omdøpes til «Praksissteder» 
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Underbildet Kontaktperson 

 Feltet «Kontakttype» fjernes fra dette bildet. 

 Kontaktperson hentes fra aktiv kontaktperson på Praksissted, men kan erstattes 
med annen kontaktperson for avtale. 

 Intern person hentes fra nedtrekksmeny over aktive fagpersoner.  

 

Underbildet Studieprogram 

 «Periode aktiv» arves fra hovedbildet. Det skal også gjelde alle underbilder hvor 
det er en «Periode aktiv». Den kan endres i underbildet, men må være innenfor 
den gyldige perioden for hovedforekomsten. 

 

Øvrige punkter 

 Det ble foreslått et eget underbilde for dokumentarkiv, for opplasting av 
innsendte (kontrakter, korrespondanse) eller utgående (brev, mail) dokumenter 
knyttet til avtalen.  

 Det ble foreslått et eget underbilde for emner. I så fall et visningsbilde for emner 
av type PRAKSIS. Men vil ikke ha noen praktisk funksjon knyttet til 
praksisavtaler. 

 Behovet for å få med kull ble også diskutert, men oppfattes ikke som nødvendig.  

 

Kommentarer til Praksissted samlebilde: 

Hovedbildet: 

 Praksisstedkode: Det må komme en rutine for å endre praksisstedkoder.  

 Stedtypekode: FSAT lager forslag til felleskoder. 

 Samisk som språkvariant for stednavn legges inn i datamodell og bilde.  

 Sett inn informasjonsfelt om overordnet kapasitet for sted. Utledes av antall 
praksisplasser som er registrert i avtalebildet.  

Underbildet Praksissted 

 Underbildet skal også håndtere registrering av nye prakissteder (à la registrering 
av nye undervisningsaktiviteter i underbildet for Undakt. Samlebilde). Underbildet 
inneholder nøkkelopplysninger, så noe må utfylles senere i hovedbildet.  

 Få inn knapp for å søke opp eksisterende praksissteder og bruke disse.  

 

Underbildet Kontaktperson 

 StudentWeb bør hente både telefonnr og mobil. 
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Underbildet Part i avtale 

 Få inn knapp for å filtrere bort ikke-aktive avtaler. 

 

Nytt underbilde: Erstattes av sted 

Bildet opprettes etter diskusjon i gruppen under Sak 3. 

 Brukes til mapping av praksissteder når et sted, f.eks. gjennom omorganisering, 
blir erstattet at et nytt sted.  

 Det stedet/de stedene som erstatter et eksisterende sted registreres i 
underbildet, med dato for erstatning og koblingstype. Datoer i dette underbildet 
kan ikke være overlappende med aktiv periode for stedet som erstattes.  

 

 3. Oppfølgingspunkter til diskusjon 

 

Nytt underbilde legges til Praksissted samlebilde til bruk for mapping av praksissteder 
som blir erstattet av nye steder.  

Angående tidligere diskusjon om feltet «Status publisere bygning» i 
Undervisningsaktivitet samlebilde: feltet ble bestemt fjernet.  

 

 4. Plassering av student på undervisningsparti – 

spesifisering av nytt bilde 

 

Bildet «Plassering av student på undervisningsparti» må fornyes for å tilpasses den nye 
modulen. 

Noen punkter som kom opp i diskusjonen om nytt bilde:  

 Større bilde 

 Se flere studenter samtidig 

 Få med informasjon om tilrettelegging 

 Valg for å bare vise uplasserte 

 Marker og plasser mange på gruppe samtidig. 

 Hurtigtast til rutine for plassering på parti 

 Automatisk plassering, f.eks. på campus 

 Ønske om adresse ved siden av studentnavn – f.eks. postnummer/poststed. 

Vi bør i størst mulig grad legge opp til maskinell fordeling av studenter på 

undervisningsparti, der det lar seg gjøre. Rutinen for dette må inneholde flere parametere 
for å håndtere den ofte komplekse prosessen bak fordeling på praksis. Men det er bedre 
å bruke ressurser på å utvikle en kraftig rutine fremfor å ha manuell plassering som 
utgangspunkt for arbeidet. 
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I den forbindelse må vi også vurdere om vi i det hele tatt trenger et nytt plasseringsbilde, 
eller om den manuelle delen av plasseringen helt kan legges til Undervisningsaktivitet 
samlebilde.  

Oppfølgingspunkter videre: 

Gruppen melder fra om behov om informasjon/felter for maskinell fordeling på praksis, 
sekundært manuell plassering. 

FSAT ser på skisser innen Und.akt samlebilde og eventuelt Student samlebilde.  

 

 5. UiT: Behov for rutiner og å hindre feil i Undakt. samlebilde 

 

UiT meldte noen ønsker for nye rutiner rundt undervisningsaktiviteter. 

1. Rutine for å endre kode til undervisningsaktivitet. 
 
Ønsket ble avvist av gruppen. 

2. Rutine for å omnummerere timeplanrader slik at de står i datorekkefølge og det ikke 

er tomrom i tallserien for løpenummer. 
 
Gjøres via script av UiO i dag. Vil bli overflødig med ny datamodell, men 
gruppen støtter ønsket for dagens modell. 

3. Rutine for å lage en rekke timeplanrader.  
 
Ønsket støttes av gruppen. 

4. Rutine for å kopiere deler av undervisningsaktivitet fra et emne til et annet eller 

internt i samme emne. 
 
Ønsket støttes av gruppen.  

5. Varsel når brukere legger timeplanrader på et nivå som ikke er nederst i 

undervisningsaktivitethierarkiet.  
 
Ønsket avvises. Vil også bli overflødig med ny datamodell.  

 

 6. Eventuelt 
 

Ingen saker til eventuelt. 

 

Neste møte: 

Neste møte blir 8. september kl. 10-15, på FSAT. 

 

 

 


