
Behov for å ha noen nye rutiner og sperre for forhindre feil i 

undervisningsaktivitet samlebilde: 

 

1. Rutine for å endre kode til undervisningsaktivitet. 

Begrunnelse: Ved UiT har vi startet å legge inn deler av stedsnavnet for å holde kontroll med 

hvor undervisninga er lokalisert. Emner på sykepleie går gjerne to eller flere steder. 

Aktivitetskode før: 1-1-1    Nå: 1-1-1TRO 

Forslag til rolletilknytning: FS_UND3 

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

tomrom i tallserien for løpenr. UiO har script for dette. 

Begrunnelse: Rydder i rekkefølgen og er mer logisk for alle. Rutine bør kunne kjøres på 

emnenivå og for et sted på år/termin.  

Forslag til rolletilknytning: FS_UND3. 

3. Rutine for å lage en rekke timeplanrader. Rutine bør startes i skjermbildet og ha enkel 

bestilling: F.eks. Lag 15 timeplanrader. Hver rad trenger ikke ha utfylte verdier. Detaljer 

settes i timeplansystem. 

Begrunnelse: Det er svært mye klikking i FS for å lage mange nye timeplanforekomster. 

Brukere klager på at dette er svært tungvint og er en tidstyv. Forslag til rolletilknytning: 

FS_UND1. 

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

samme emne. 

Begrunnelse: En rekke brukere legger data på feil nivå i FS. Det gir i dag ikke feilmelding i FS 

og vi mister dag data når vi flytter data. Det som mistes er lærer og rom om det er lagt inn. 

Det er og gode grunner for å flytte godt oppsett fra et emne til et annet uten å måtte legge in 

alt på nytt i FS. Å kopiere hele emnet er eneste mulighet i dag. 

Forslag til rolletilknytning: FS_UND1 

5. Brukere som legger timeplanrader på et nivå som ikke er nederst i 

undervisningsaktivitetshierarki bør få varsel om at dette ikke er lurt. Rapporten 481001 viser 

slike feil, men da er det for seint….. 

Begrunnelse: Lett å gjøre brukerfeil både for nye og dels erfarne brukere. Dette er 

timeplanrader som ikke overføres til timeplansystemet. 
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