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Webinar-ønsker om integrasjoner mellom FS og Canvas 

Innspill fra Planleggingsgruppen: 
- Felter som må være utfylt for at overføring skal virke 
- Forslag til tips om hva som kan være feil hvis eksempelvis en person 

ikke blir overført fra FS til Canvas 
- Hvilke parametre styres/settes av den enkelte institusjon og hva er likt 

for alle 
- Utvikling og endringer i integrasjonen det siste året 
- Planlagt utvikling og endringer 
- Roller og perioder på roller i FS, konsekvens i Canvas 
- Overføring av sted med medlemskap i Canvas 
- Endring av medlemskap på klasser og kull som overføres. Ved bytte av 

klasse/kull eller ved opphør av studierett – vi opplever at medlemskap 
ikke oppdateres/endres 

 

PL-gruppa 

Fra UiS så ønsker vi oss informasjon/gjennomgang av alt som har med 
overføringen fra FS til Canvas, og evt. status på planer for overføring fra Canvas 
til FS. 

- Felter som må være utfylt for at overføring skal virke 
- Forslag til tips om hva som kan være feil hvis eksempelvis en person 

ikke blir overført fra FS til Canvas 
- Hvilke parametre styres/settes av den enkelte institusjon og hva er likt 

for alle 
 

UiS 

Her kommer forslag fra HK: 
- utvikling og endringer i integrasjonen det siste året 
- planlagt utvikling og endringer 
- roller og perioder på roller i FS, konsekvens i Canvas 
- overføring av sted med medlemskap til Canvas 
- endring av medlemskap på klasser og kull som overføres. Ved bytte av 

klasse/kull, eller ved opphør av studierett – vi opplever at medlemskap 
ikke oppdateres/endres. 

 

HK 

29. oktober hadde UiO hadde ein presentasjon av sin nye FS-integrasjon for 
«Canvas-kontaktpersonar» (etablert samarbeidsgruppe i Teams slik eg forstår 
det). Invitasjonen var sendt ut frå Elisabeth Stephanie Guillot  ved Unit, og eg 
var invitert med av vår Canvas-kontakt. Fleire FS-kontakter var med på denne, 
m.a. Espen.  
Det er godt mogleg eg tar feil, men for meg kan det virke som vi snakkar om 
nesten det same i fleire ulike fora.  
Hadde det vore ein idè om vi samordna eit slikt webinar med Canvas-folket? Eg 
synes forslaga til Henrik er gode, og eg tenkjer umiddelbart at dette er noko 
HVO sin Canvas-ansvarleg bør vere med på. Sjølv om vi er spesialistar på kvar 
vår side, har vi felles interesse av å forstå kvarandre sine ynskjer og behov.   
 

HVO 

Webinar om integrasjoner mellom FS og Canvas ønskes velkommen. Hvilke 
integrasjon skal man gå gjennom, eller skal man omtale alle tre som pt. brukes 
– «UNIT-sin», «UiO sin» og «KongArthur sin». 

LDH 
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LDH (230) bruker integrasjonen som leveres av KongArthur, men vi snuser på 
noe annet som gir oss litt mer funksjonalitet – «UNIT-sin» er den som er av 
mest interesse. 
 
Vi ønsker en tilføyelse på lista: 
*   Fra undervisningsaktiviteter i FS til «rom» og seksjoner i Canvas 
 

UiA 

Planlagt utvikling og endringer: 
*   I 2021 begynner utrullingen av IAM-prosjektet. Dette prosjektet 
har som mål å håndtere/erstatte identitetsflyten inn i de fleste 
målsystem (inklusiv Canvas). Hvordan ser Unit for seg denne 
utviklingen? Hva gjøres fra Unit sin side? 
 

HiMolde 

Gjennomgang av integrasjonen undervisningsmodulen i FS (enhet, aktivitet, 
partier) og Time edit/Canvas. Hvilke parametere må på plass i FS for at 
integrasjonen skal fungere? 
 

NIH 

- Tilbakeskriving Canvas til FS 
- Innstillinger i FS (dette går nok mykje på punktet om parameter, til 

dømes kor lenge skal emna forbli aktive i Canvas, LMS-løpenr mm) 
 

HVL 

- Hva i FS fører til hva i Canvas 
- Personroller 
- Studieprogram og kull 
- Emner 
- Undervisningsaktiviteter i FS -> Seksjoner og Rom i Canvas 

UiA 

 


