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RT 216314 

 

FS-17-004-16 

Opprettelse av ny rolle for styring av LMS 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Høgskolen i Oslo og Akershus v/ Gro Christensen 

Dato  

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Kull samlebilde, Studieprogram samlebilde, 
Undervisningsenhet samlebilde, Undervisningsaktivitet 
samlebilde, Emne samlebilde, Vurderingskombinasjon 
samlebilde, Fagperson samlebilde, Student samlebilde, 
Etterutdanningskurs samlebilde og Kursaktivitet 
samlebilde. 

Opprinnelig RT-id/saksdokument 
dersom saken har vært behandlet 
tidligere 

 

Begrunnelse  
 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Oppgaven med å opprette «rom» i LMS fra FS er en lokal 
arbeidsoppgave på enhet/fakultet. I og med at LMS-
ansvarlige må gjøre endringer i flere bilder, også noen med 
viktig grunnlagsdata, er det ønskelig å få opprettet en 
egen LMS-rolle som gir tilgang til å endre i aktuelle felter 
uten at man må tildele kritiske og «semi-kritiske» roller. 
 
For oppretting av «rom» til Kull, Klasser, Undervisningsen-
heter og Undervisningsaktiviteter er dette uproblematisk 
ettersom det styres av rollene FS_UND1 og 
FS_PLANSTUDENT1, som de fleste saksbehandlere uansett 
har.  
 
For tilsvarende endring i Etterutdanningskurs og Kursakti-
viteter kreves rollen FS_ETTERUTD2, noe som også gjelder 
endring av WS-nummer i Etterutdanningskurs samlebilde. 
 
For «rom» til studieprogram og på vurderingskombinasjon 
kreves rollen FS_STUDIE1. Rollen gir vide rettigheter til 
endring av grunnlagsdata og vi ønsker derfor å være rest-
riktive med antallet som har den. 
 
For å styre mellom to eller flere LMS må man endre i feltet 
WS-tjenestenummer i Emne samlebilde. Dette krever rol-
len FS_EMNE2 (kritisk rolle). 
  
LMS-ansvarlig vil også måtte opprette/endre/slette per-
sonroller i Fagperson-/Student samlebilde og i de andre 
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nevnte samlebildene. Rettighet til dette ligger i rollene 
FS_ETTERUTD2, FS_PLANSTUDENT1 og FS_UND1. 
 
For organisasjonen ville det vært en fordel å samlet rettig-
hetene for å gjøre arbeidsoppgaver på LMS i en rolle. 
 
Hvis feltene Emne og Kurs under Felles undervisning i Un-
dervisningsenhet samlebilde er tenkt kunne styre tilgang 
til felles undervisningsrom/Course i LMS, bør tilgang til å 
endre i disse feltene også tas med i rollen. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Forenkle og forbedre mulighet for å utføre 
arbeidsoppgaver for LMS i FS ved å samle nødvendige 
rettigheter i en rolle. Fjerne behov for kritiske roller og 
roller med omfattende rettigheter utenfor 
arbeidsområdet. 

Løsningsforslag Opprette ny rolle som gir rettighet til å endre data i feltene 
«LMS Rom-mal» (og tilsvarende), «WS-tjenestenummer» 
og «Eksport LMS» i Kull samlebilde, Studieprogram 
samleb., Undervisningsenhet samleb., 
Undervisningsaktivitet samleb., Emne samleb., 
Vurderingskombinasjon samleb. Etterutdanningskurs 
samleb. Og Kursaktivitet samleb. 
 
Gi rollen rettighet til å opprette/endre/slette personroller i 
overnevnte samlebilder og Student/Fagperson samlebilde. 
 
Eventuelt gi rollen rettighet til å endre feltene Emne og 
Kurs under felles undervisning i Undervisningsenhet 
samlebilde. 

Vurdering av konsekvenser Kvalitetssikring for egen/annen institusjon.  
Rollen FS_LMS finnes, dekker andre arbeidsoppgaver men 
er utgående.  Rollenavnet kan kanskje gjenbrukes? 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Vi kan ikke se at dette har noen juridiske konsekvenser. 
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 Kommentarer  

Omfang 1 t 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 

 

 


