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 Description     

Forslaget blei luftet 28. mars i «Prosjektlederforum – Canvas» (regi UNIT) og ble støttet av 

alle som deltok (ca. 20 institusjoner). USN ble bedt om å melde det inn. 

I overnevnte rutine er i dag feltet «Rom-mal» generell, det vil si alle eller ingen 

undervisningsenheter/-aktiviteter får Rom-mal. Dette er et problem i forbindelse med ny 

«funksjonalitet» i FS/Canvas-integrasjonen. Opprettelse av emnerom i Canvas trigges av at 

det er registrert rom-mal (i tillegg til eksport LMS: J), men når rutinen setter rom-mal 

generelt så opprettes det mange rom som aldri skulle vært opprettet. Det skaper mye 

etterarbeid å måtte ta vekk rom-mal der det ikke skal være. 

For eksempel: Et emne skal få opprette undervisingsenhet og –aktiviteter for kommende 

semester. Rutinen blir kjørt med at det skal settes rom-mal for nye emner. Både 

undervisningsenheten og –aktivitetetene blir da opprettet med rom-mal. Vi må så inn i 

etterkant og ta vekk rom-mal for undervisningsenheten og toppnivået på 

undervisningsaktivitetene, da det bare er selve partiene studentene går på som skal ha rom-

mal, og dermed få opprettet rom i Canvas. 
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Det kommer et avkrysningsfelt for at rom-mal på nye undervisningsenheter og –aktiviteter 

som blir opprettet ved hjelp av rutinen arves fra forrige undervisningsenhet og –aktivitet for 

det enkelte emnet. Dette er et felt som kan komme i tillegg til feltet «Rom-mal:» 

Ved å hake av i feltet for arving av rom-mal så vil rutinen ta en sjekk på om emnene rutinen 

kjøres for hadde registrert rom-mal på undervisningsenheter og/eller –aktiviteter forrige gang 

de gikk. Hadde de det, får også de nye undervisningsenhetene og/eller –aktivitetene rom-

mal. Hadde de ikke det, blir det ikke satt rom-mal på de nye heller. 

Feltet «Sett J for eksport LMS på nye emner» må uansett være haket av, for at det nye feltet 

skal være aktivt. 

Er feltet «Rom-mal» fylt ut, overstyrer det evt. avhuking i nytt felt, slik at alle nye 

undervisningsenheter og –aktiviteter får rom-mal. 

  

  

 
 

 Comments     

Comment by Sven Petter Myhr Næss [ 06/May/19 ]  

Ettersom det gjelder samme rutine, tas også denne fra VID med: 

Hei, i rutine 408.001 oppretting av undervisningsenheter er det mulighet for å ta med 

fagpersoner fa siste år hvis man skal kopiere med seg undervisningsaktivitetet. 

Er det mulig å få kopiert med fagpersoner/personrolle på undervisningsenheter også? Skulle 

gjerne hatt mulighet til det i rutinen. 
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