
1 

  

 

FSAT 

Felles studieadministrativt tjenestesenter 
USIT, Universitetet i Oslo  
Postboks 1086, Blindern 
0316 Oslo 
E-mail: fs-support@fsat.no 
URL: www.fellesstudentsystem.no 
Telefon: 22852818 
Telefax: 22852970 

 FS-16-045 

 

Referat 
 

 Møte i ekspertgruppe for undervisningsmodulen 8. september 2016 
  

Til stede: 
 

Pål Erik Megaard, UiO 
Thomas Nilsen, Nord 
Espen Kristensen, UiT 
Thor Højgaard Anti, NMBU 

Petter Kjær, UiB 
Håvard Moe Hagen, HiB 
Marius Alexander Belstad, HiØ 

Eli Vangen, NTNU 
Sven Petter Myhr Næss, FSAT 
Geir Vangen, FSAT 
Kai Quale, FSAT 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

Referent: 
 

Sven Petter Næss    

Dato:              
 
8.9.2016   

Sist endret:   
 

9.9.2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FS-16-045  Side 2 

Referat fra ekspertgruppe for undervisningsmodulen 8. september 2016 

 Dagsorden 

 

 

1. Referat fra møtet 11.5.2016 

2. Undervisningsaktivitet samlebilde  
– oppdatert skjermbilde med utkast til funksjon for plassering av student på parti 

3. Praksisbilder 
Praksisbilde og Praksisavtale samlebilder – oppfølging fra forrige møte 

4. UiO: FS474.007 Oppmøteoversikt 

5. UiO: FS462.002 Publiser undervisningsopptak 

6. Eventuelt 

 

 

 1. Referat fra møtet 11.5.2016 

 

Referatet ble godkjent.  

 

 2. Undervisningsaktivitet samlebilde 
 

Det ble vist frem et oppdatert skjermbilde med utkast til funksjon for plassering av student 
på parti. Geir viste også det som foreløpig var laget av skjermbildet i FS. 

Forslag om å legge til funksjon for partiplassering ble gjort i forrige møte. Målet med 
forslaget er å fjerne behovet for bildet Plassering av student på undervisningsparti i den 
nye modulen. 

Tilbakemelding fra gruppen: 

 I stedet for en egen view med undervisnings-/praksishistorikk, bør denne vises 
under hver enkelt student. En «Vis historikk»-knapp må da legges til på hver rad, 
ved siden av studentens navn.  

 Raden over undervisningsmeldte skal som default kun vise de studentene som 
ikke allerede er partiplassert. Egen knapp øverst på raden for «Vis alle 
studenter», og «Skjul partiplasserte studenter» når alle vises. 

 Vis studentnummer i stedet for fødselsnummer i vinduet for partiplasserte 
studenter. 

 Mouse-over funksjon som viser detaljer om den enkelte veileder, med detaljer 
om hvorfor de er på oversikten over veiledere for dette partiet. 

 Fordi bildet tar mye plass, bør den øvre delen av bildet kunne kollapses slik at 
kun de fire første radene vises.  

 Tekstinfo om praksissted og praksisavtale vises i gult felt over kolonnen med 
partiplasserte studenter. Nødvendig for å vite hvilket praksissted plasseringen 
gjelder når øvre del av bildet er kollapset. 

 Feltet «Sted» fjernes. 
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 Spesialtilpasning på undervisning vises for de aktuelle studentene i kolonnen 
over undervisningsmeldte.  

 «Total kapasitet» legges inn som eget felt. Viser den totale kapasiteten på 
aktivitet som er delt av flere. Skal i utgangspunktet beregnes på bakgrunn av 
kapasiteten til de aktivitetene som er delt, men det skal også være mulig for 
saksbehandler å sette en absolutt verdi her. Denne verdien vil i så fall fungere 
som tak for delsummene i evt. delinger av aktiviteten. 

 Timeplan forholder seg til «Total kapasitet». 

 Timeplan må kunne legges på organisering. Studenter på aktiviteter under 
organiseringen vil da også få denne timeplanen i tillegg til den fra aktiviteten som 
de er plassert på.  

 Mulig å vise timeplanen i trestrukturen? 

 Vedrørende deling: På undervisningsenhetsnivå skal man kunne koble 
und.enheter med betydning «disse enhetene er ekvivalente mhp. aktiviteter». 
Det innebærer at aktivitetsstrukturen skal holdes synkron for de aktuelle 
enhetene (dvs. en form for deling, ikke kopiering av aktiviteter). 

 

 3. Praksisbilder 

 

Geir viste frem det som er laget av de to praksisbildene, Praksissted og Praksisavtale, i 
FS. Bildene nærmer seg ferdig. Nytt utkast er lagt frem med de endringene som gruppen 
foreslo på forrige møte. 

Det kom et ønske om å kunne registrere flere kontakttyper (roller) på en 
praksisstedperson, for å slippe å registrere samme person flere ganger. 

Ved opplasting av dokument til praksisavtale, skal man kunne angi dato for dokumentet. 

Kolonnen «År» i dokumentarkivet er overflødig og kan fjernes. 

 

 4. UiO: FS474.007 Oppmøteoversikt 

 

Sak innmeldt fra UiO om rapport FS474.007 Oppmøteoversikt, som inneholder en del 
unøyaktigheter i presentasjon av lærere på parti og oversikt over timeplanforekomster.  

Gruppen støtter at det ryddes opp i rapporten, men at det kan vente til ny modul. 

Referanse: JIRA FS-453.  

 

 5. UiO: FS462.002 Publiser undervisningsopptak 

 

a) UiO ønsker at det blir mulig å kjøre rapport FS462.002 for et enkelt terminnummer. I 
dag er den kun mulig å kjøre for undervisningstermin, men de har en rekke to-
terminemner hvor det er uhensiktsmessig å publisere opptaksinformasjon for begge 
terminer samtidig. 

Gruppen støtter ønsket, og mener det bør rettes i dagens modul. 
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b) UiO har også tilfeller av manuell oppmelding til undervisning og partier, hvor de 
bruker FS456.001 Påmelding av klasse til undervisning/partiplassering. Problemet er 
at det opprettes aktivitetsønsker som er lik partiplasseringen, slik at studentene kan 
se hvilke partier de havner på før publiseringen. Dette kunstige partiønsket bør 
ryddes vekk, slik at studentene ikke lenger ser det. 

Gruppen støtter ønsket, og mener det bør rettes i dagens modul. 

 

Referanse: JIRA FS-452 

 

 6. Eventuelt 
 

Ingen saker til eventuelt. 

 

Neste møte: 

Neste møte blir 19. januar 2017 kl. 10-15, på FSAT. 

 

 

 


