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Description
Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder
Ønskes på bakgrunn av ny rapport FS202.007 Fagpersoner med N som aktiv.....
Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere
Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner
#406548
Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes behandlet på nytt.
Ny FS-rapport "FS202.007 Fagperson med N som aktiv, som har aktiv personrolle eller
sensoroppdrag" tar med seg personroller på emner som er utgått. Ny rutine ønskes for å sette
utgått på personroller tilknyttet et emne som ikke er aktivt lengre.
Beskrivelse av problemstilling
FS202.007 har kommet for å gi beskjed om Fagpersoner som ikke har aktiv "J" på Fagperson, men er
har en rolle som Fagperson på et emne eller sensor på en aktiv vurdering. Når vi kjører rapporten så
tar den med seg mange personroller på utgåtte emner. Ønsker derfor en rutine for å sette sluttdato
på personrolle tilknyttet emner som er utgått.
Løsningsforslag

FS-21-004-7
Tidsestimat: 4 timer
Kanskje en enkel rutine tilsvarende det FS200.012 Deaktivering av vurderingskombinasjoner gjør i
forhold til vurderingskombinasjoner kunne vært utviklet for personroller?
Eksempelvis hvis et emne utgår (har siste undervisning/evt. vurdering) 2019-HØST, så kunne «dato
til» på personrolle på emne være satt til 31.12.2019 (eller annen relevant dato). Rutinen bør kunne
oppdateres i forhold til personroller på emner, undervisningsenhet, undervisningsaktivitet og
tilsvarende for utgåtte studieprogram/kull/klasse, Etterutdanningskurs og evt, sted (dvs de steder
det benyttes personrolle).
Vurdering av konsekvenser
Kost/nyttevurdering for egen institusjon
Ved kjøring av rapport FS202.007 blir resultatet bedre hvis personroller blir oppdatert i forhold til
utgåtte emner.

