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RT 408991 

2020-11-20 09:43:02 Kristin.S.Granerod@usn.no (Kristin Skjold Granerød) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 10860667) er levert 
Date: Fri, 20 Nov 2020 09:43:00 +0100 (CET) 

To: fs-onske@fsat.no 
From: kristin.s.granerod@usn.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

• Kristin S. Granerød 

Din e-post 
• kristin.s.granerod@usn.no 

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

• Ikke besvart 

Dagens dato 
• 20.11.2020 

Overskrift/sakstittel 
• Fagpersonweb: knapp for godkjenning av oblig 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• Fagpersonweb 

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

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

• Ingen 

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

• Knappen for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i Fagpersonweb er lite synlig. 

Beskrivelse av problemstilling 
• Studieadministrasjonen og eksamenskontorene ved USN mottar stadig henvendelser 

fra faglærere som ikke finner «knappen» for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i 
Fagpersonweb. Det kan virke som om lenken i toppmenyen ikke er synlig nok, og at 
de heller leter etter mulighet for å godkjenne arbeidskrav når de er inne på emnene 
sine. 
 
Vi bruker overraskende mye tid på å supportere slike henvendelser, noe som burde 
vært unødvendig 

Løsningsforslag 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1772614
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=408991&QuoteTransaction=7903852&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=408991&QuoteTransaction=7903852&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=408991&QuoteTransaction=7903852
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• Vi foreslår at det legges lenke (eller knapp) til godkjenning av obligatoriske aktiviteter 
også inne på selve emnesiden. Ett forslag er som en egen godt synlig knapp i fanen 
for vurdering, et annet forslag er som en helt egen fane: «Godkjenning av oblig». 
 
Vi tenker det er viktig at den nåværende lenken i toppmenyen fortsatt beholdes (for å 
unngå unødig forvirring), så en eventuelt ny knapp blir altså i tillegg. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

• Det vil spare mange for mye unødig supporthenvendelser. 

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

Eventuelle vedlegg 

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

• Ikke besvart 

 


