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RT 2012150 (Vi bruker gjerne UiOs årsverk til dette utviklingsønsket.) 

Forbedring av rutinen FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter – forslag 1 
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Bilde/Rutine/Rappor
t/Annet 

Ny funksjon/hake i FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter. 

Opprinnelig RT-
id/saksdokument 

 

Begrunnelse For å effektivisere timeplansarbeidet og øke datakvaliteten ved 
automatisk timeplanlegging, ønsker vi at FS408.001 skal ha et valg for å 
kunne nullstille kopierte timeplaner (timeplansforekomster) fra tidligere år. 
Dette istedenfor å velge mellom enten å gjenbruke gamle data eller å 
måtte lage de nye timeplanene fra bunn. 

 

 

 

Beskrivelse av 
problemstilling 

 

 

 

På UiO har man to metoder for timeplanlegging. Profesjonsstudiene 
baserer seg på å kopiere informasjon fra år til år/semester til semester, 
mens flertallet får automatisk tildelt tid og sted for undervisningen av 
timeplanleggingssystemet. 
 
Retningslinjene våre sier at timeplanleggerne som bruker automatisk 
timeplanlegging ikke får lov å ønske seg dag eller starttidspunkt for 
undervisningen, siden dette kan gjøre det umulig for timeplanen å gå opp. 
Rutinen ‘FS408.001 – Oppretting av undervisningsenheter‘ kan kopiere 
undervisningsaktiviteter fra tidligere semester. Her kan man velge om 
man skal kopiere med timeplan (timeplansforekomster) fra forrige år, eller 
ikke. Dette er et valg mellom to onder: 
- De som velger å kopiere data fra tidligere, må deretter slette dag og 
starttid fra alle timeplansforekomstene for å følge retningslinjene for 
timeplanleggingen. Dersom man glemmer/ikke rekker å fjerne dataene, 
kan det ødelegge timeplanleggingsarbeidet for timeplanleggeren. 
- Andre velger å ikke kopiere timeplansforekomster fra forrige år, og må 
da opprette hver forekomst på nytt. Dette tar lang tid for mange 
saksbehandlere, og man risikerer spesielt at timeplansforekomstene blir 
laget på feil nivå i strukturen til und.aktene. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Vi ønsker å utvide rutinen FS408.001 med en funksjon for å kunne 
«nullstille» forrige års tildelte dag og tid. Med «nullstilling» vil vi at feltene 
for ukedag, klokkeslett (fra-til) og dato (fra-til) blir nullstilt.  
Man må få beholde de kopierte verdiene for timetall per uke og antall rom. 
Rom og fagperson er det allerede haker for i rutinen. 
 
I rutinen, kan man plassere en hake for «nullstill dag og tidspunkt på 
timeplaner» som et valg under «Ta med timeplaner fra siste år», på nivå 
med «Ta med timeplanrom fra siste år».  
Se illustrasjon nederst på dette skjemaet for forslag til plassering av hake 
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og tekst. 

Vurdering av 
konsekvenser 

Dette vil drastisk forenkle det semestervise timeplanleggingsarbeidet for 
alle som jobber med timeplanlegging ved UiO, dvs. for mer enn 100 
personer. De vil spare seg mange timers arbeid ved å få ferdige 
timeplansforekomster på rett nivå i undervisningsstrukturen. Dette 
istedenfor å måtte slette data fra forekomster som er kopiert inn med 
gamle data, eller å måtte opprette en og en blank timeplansforekomst.   

Vurdering av 
juridiske forhold og 
henvisning til 
sentrale og lokale 
regler 
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  Kommentarer  

Omfang 3 timer 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 

 


