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Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 

FS-18-042-5 Endringer på oppmøteoversikt 
 

Ønske fra UiS (https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=238063) 

Dette ønsket dreier seg om: 

1. En ny visning i Fagpersonweb av matrise med navn på student og de enkelte oppmøte 
tidspunktene, tilsvarende FS474.007 Oppmøteoversikt – undervisning. 

2. Visning av kommentar/aktivitetsnavn angitt på timeplan i den nye visningen, eventuelt på 
studentsiden 

Gevinster: 

Studieadministrasjonen slipper å ta ut 474.007 Oppmøteoversikt – undervisning til fagpersoner som 
ønsker denne oversikten. 

Fra korrespondanse med UiS: 

I forhold til rapport FS474.007 Oppmøteoversikt - undervisning som det er mulig å ta ut i fra FSm så 
har vi pr. i dag ikke en tilsvarende visning av liste fra Fagpersonweb. Dette betyr at de faglige må få 
listen fra FS dersom de ønsker det. 

Hadde det vært mulig at Faglærer får tilgang til å generere pdf-fil med denne rapporten direkte fra 
Fagpersonweb (på samme måte som en kan ta ut studentlister)? Det er spesielt ønskelig i de tilfeller 
det går parallelle forelesninger hvor undervisningen er delt opp i flere partier. I oversikten kan vi da 
navngi partiet gjennom kommentartekst i timeplanen noe som er til stor nytte og er informasjon som 
pr. i dag ikke vises i Fagpersonweb. 

[…] 

Det vi ønsker er selve fremstillingen av data som er interessant, ikke det at de skal kunne skrive ut 
liste for å krysse av oppmøte på. 
 
I vår prod så har vi et emne som gir en god visning av dette i rapport FS474.007. Det er emnet 217 
BSYP01, Termin 2017 - HØST, terminnr. 1, Disiplin TEORI, Und.form; FOR, Parti: ALLE. 

[…] 

[V]i mener det er behov for faglærer får et oversiktsbilde for å se hvilke deler de enkelte studenter har 

møtt til, noe slik som vises i rapport FS474.007. Det som også er ønskelig er at teksten som står i 

kommentartekst i fane timeplanen hadde blitt vist (vi angir her partinavn), evt. om feltet Aktivitetsnavn 

kunne kommet frem. 

 

I Fagpersonweb så vises det indirekte nå med at du kan gå inn på de studenter som mangler oppmøte 

og trykke på de og få opp hvilke deler de har møtt på. Det kan være at det er nok hvis det da i tillegg 

kunne kommet med Aktivitetsnavn/evt. kommentar (som vi bruker i dag) bak de delene de hadde 

møtt/ikke møtt på. 
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FS474.007 Oppmøteoversikt - undervisning 
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Oppmøteoversikt i Fagpersonweb per emne 
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Oppmøteoversikt i Fagpersonweb per student 
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Kommentar og aktivitetsnavn timeplan 

 


