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RT 251215 

2018-04-17 09:35:12 <hans.jacob.berntsen@usn.no> - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3152133) er levert 

Date: Tue, 17 Apr 2018 09:35:09 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: hans.jacob.berntsen@usn.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Hans Jacob Berntsen 

Din e-post 
 hans.jacob.berntsen@usn.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 kent.christensen@usn.no 

Dagens dato 
 17.04.2018 

Overskrift/sakstittel 
 FS566.001 Hente emneansvarlig i vurderingsprotokollen fra undervisningsenhet eller -

aktivitet 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 FS566.001 

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

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 x 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Se begrunnelse i punktet under 

Beskrivelse av problemstilling 
 Emneansvarlig på rapport FS566.001 hentes kun fra emne samlebilde, mens vi 

registrerer personrolle i undervisningsenhet eller undervisningsaktivitet samlebilde for 
å ha bedre kontroll over hvilke rom i Canvas og hvilke emner og studenter i 
Fagpersonweb faglærerne har tilgang til. Skal vi få emneansvarlig med i rapporten slik 
det er nå må vi gjøre dobbel registrering. 
 
Dette vil gjelde for alle institusjoner som registrerer på denne måten. 

Løsningsforslag 
 Om det ikke er registrert noen i fanen personrolle i emne samlebilde, hentes 

emneansvarlig fra fanen personrolle i undervisingsenhet samlebilde på den 
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undervisingsenheten som ligger på samme termin som vurderingen (det som står i 
feltet «Reell tid» i undervisingsenhet samlebilde). Fagpersonen som hentes er den 
som står med høyest prioritet. 
 
Ligger det ikke noen personroller på undervisningsenheten hentes personrolle fra 
undervisningsaktivitet samlebilde. Fagpersonen som hentes er den som står med 
høyest prioritet. Det må da være en kobling mellom campus registrert på 
undervisningsaktiviteten og den campus som velges i rapporten. Om det velges 
Campus Alle henter den fagpersonen med høyes prioritet fra hver 
undervisningsaktivitet. Er dette samme person, kommer navnet kun en gang, er det 
flere personer, kommer navnene under hverandre. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Vil lette arbeidet for de som jobber med registrering av personroller. Vil også minske 
risikoen for feil eller mangelfull registrering når det bare må gjøres ett sted. 

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

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 


