[FS-824] Funksjonalitet for oppmøteregistrering - oppfølging av høringssak
Created: 06/May/19 Updated: 06/May/19

Status:
Project:
Component/s:
Affects
Version/s:
Fix Version/s:

Open
FS
Undervisning
None

Type:
Reporter:
Resolution:
Labels:
Remaining
Estimate:
Time Spent:
Original
Estimate:

Improvement
Sven Petter Myhr Næss
Unresolved
None
Not Specified

RT URL:

https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=336022

Saker til undervisningsgruppen
Priority:
Assignee:
Votes:

Major
Unassigned
0

Not Specified
Not Specified

Description
I forbindelse med Fagpersonweb, ble det i 2017 gjennomført en høringsrunde om behovet
for funksjonalitet i FS i forbindelse med obligatorisk oppmøte.
Link til oppsummering av høringen:
https://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2017/2017-06-13-14/fs-17015-4-2--oppsummering-av-horingssvar-om-behov-for-ny-funksjonalitet-i-fs---obligatoriskoppmote.pdf
Saken ble behandlet i planleggingsgruppen, som kom med følgende kommentarer og vedtak:
Kommentar: Ved UiA er alle emner på 5-årig lærerutdanning innført med
obligatorisk oppmøte. Det er behov for funksjonalitet knyttet til dette.
Konklusjon: UiA sender inn et ønske, som videresendes til Ekspertgruppe for
Undervisningsmodulen.
Kommentar: Ved UiT er det 2 ulike krav om obligatorisk oppmøte. En av disse er
krav om 75 % oppmøte og deltakelse på et spesielt opplegg en bestemt dato.
Konklusjon: Beregning av oppmøte% må diskuteres i Ekspertgruppe for
Undervisning.
Kommentar: Det ønskes mulighet for varsling når studenten nærmer seg grensen
for sanksjoner på grunn av fravær. En mulighet er å innføre ekstra arbeidsoppgaver

for å kompensere for manglende deltakelse i undervisningen.
Konklusjon: Saken sendes til Ekspertgruppe for Undervisning.
Vedtak: Planleggingsgruppen ber Ekspertgruppen for Undervisning komme med
nærmere spesifikasjon av funksjonaliteten. Konsekvenser for Vurderingsmodulen må
belyses og tas med i løsningsforslaget.

Vi har i etterkant hatt en sak til behandling om temaet, fra UIA
(https://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/ekspertmoter/2017/underv-2017-1107/sakspapirer/fs-581.pdf).
Denne ble vedtatt utsatt til ny modul, men nå som ny modul gradvis blir implementert, bør vi
se på denne og andre ønsker/behov knyttet til oppmøteregistrering.
Hva savner vi av løsninger knyttet mot oppmøteregistrering?
Hva har vi størst behov for?
Hva skal prioriteres?
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