
Webinar om Arbeidslivsportan 19.10.2020 – spørsmål og svar fra 

chat’en.  

 

Hvor stort er det økonomiske ambisjonsnivået for utvikling for 2021, feks, sammenlignet 

med 2020? Dette påvirker budsjettprosessen for de som er med å betaler. Jeg forstår at ikke 

noe er besluttet enda, men hva tror Unit så langt? 

Svar: Det skal opp i tjenesterådet, men vi estimerer 7 – 12 millioner i 2021. 

 

Kan overføring av studenters persondata for tilgang til pasientadministrative systemer gjøres 

via ALP? 

Svar: Det vil ikke være noen kobling mot pasientadministrative systemer foreløpig. 

Integrasjoner mot andre systemer må vi se på senere, men da heller gjennom FS-API. 

 

Hva menes med disiplinutdanninger i denne sammenhengen? 

Svar: Med disiplinutdanninger menes klassiske universitetsutdanninger som historie, filosofi, 

statsvitenskap mm, som ikke har profesjonspraksis på linje med rammeplanstyrte studier 

som sykepleie og grunnskolelærer.  

 

Er det tenkt på løsning for rapporter fra veileder til institusjon i løsningen. Kan potensielt 

inneholde sensitive opplysninger.  

Svar: Arbeidslivsportalen skal inntil videre ikke inneholde sensitive opplysninger, så nei. 

 

Vil den digitale løsningen for avtalehåndtering også være tilgjengelig for ikke-rammeplan 

styrte før 2021? 

Svar: Løsningen skal kunne dekke alle typer utdanninger hvor det gjøres en avtale mellom to 

parter, men den er ikke på plass før 2021.  Mest sannsynlig i løpet av første halvdel av det 

året. Utfordringen ligger i digital signering, om det skal signeres for foretak eller 

enkeltpersoner. 

 

Betyr det at en må registrere egne avtaler per type praksis - så om vi har avtaler om ulike 

typer praksis med samme sted, så må det opprettes flere avtaler? 

Svar: Ja.  

 



Er det maler for avtalene? 

Svar: Ja, avtalene vil være basert på maler. 

 

Ønskelig med mulighet for å velge flere praksistyper pr avtale - dette er viktig for å kunne 

spare tid og gjøre det oversiktelig for alle parter 

Svar: Det er FS som gjør at dette ikke er mulig. Når vi får avtaleløsning i Arbeidslivsportalen, 

vil det være mulig å opprette én avtale for flere praksistyper med samme sted.  

 

Arbeidslivportalen skulle være en løsning for bedre kommunikasjon mellom praksissted, 

utd.inst og student. Er det en plan for implementeringen i praksisfeltet? Uten digital 

vurdering er vi usikre på om praksisfeltet vil se noe nytte av ALP slik den er utviklet per i dag. 

Svar: Vi har hatt mye kommunikasjon med praksisfeltet under utviklingen, og de ser absolutt 

nytten med Arbeidslivsportalen. Det er store forventninger blant mange praksissteder med 

at de får én løsning å forholde seg til.  

 

Skal jeg som administrativ bruker også registreres som fagperson i FS? 

Svar: Ja. Dette er allerede standard praksis på mange FS-institusjoner. 

 

Vil alle fagpersoner knyttet til en enhet dukke opp i denne lista? må man legge til alle 

fagpersoner eller kan de importeres fra FS? 

Svar: Arbeidslivsportalen henter disse direkte fra FS. 

 

Hvis man har kun har kontakt med praksislærer og ikke praksissted hvordan løses dette? 

Svar: Du må fremdeles gå gjennom praksisstedet. Enkeltperson kan, per dags dato, ikke være 

avtalepart.  

 

Vil dette være en engangsjobb, eller må man invitere disse hvert eneste år? Hvis man for 

eksempel har 5-års-avtaler med en skole 

Svar: Det holder å invitere dem én gang.  

 

Når man inviterer en ny bruker, vil de kunne fylle inn fødselsnummer selv i registreringen?  

Svar: Ja, hvis de inviteres uten fødselsnummer må de selv bidra med dette for å kunne logge 

på via ID-porten. 



Må et praksissted inviteres av alle institusjoner hvis de tar i mot studenter fra flere steder, 

eller får de da automatisk tilgang til alle som oppretter dem som praksissted?  

Svar: Praksisstedbruker må inviteres av alle institusjoner som skal gi vedkommende tilgang 
til sine data. Selv om den allerede er bruker av tjenesten.  
 
 

Betyr det at praksissted ikke kan få en komplett oversikt over hvor mange studenter de får 

inn til seg (og hvilke fag dette gjelder) - uten å måtte gå inn på alle de ulike institusjonenen 

de er invitert av? 

Svar: Jo, de ser alle bestillinger for fordelinger som er gjort på deres sted, så framt de er 

invitert som brukere. De trenger ikke å logge på forskjellige steder for å se dette. 

 

Kan periodene hentes fra FS? 

Svar: Nei. Det er ALP som sender praksisperiodene til FS, ikke motsatt. 

 

Kan aktiviteter kopieres fra ett studieår til et annet? 

Svar: Nei, det er ikke laget funksjon for dette ennå. 

 

Må periodene defineres helt korrekt med tanke på omfang? Ser for meg at det kan bli veldig 

mange klasser for hvert emne i enkelte emner der periodene er spredt utover året. 

Svar: Datoen for periodene kan endres. Det er mulig å lage skisser i kalenderen for perioden. 

Men alt bør være fastsatt før dere sender bestillinger til praksisstedene.  

 

Hva med definering av fag-tilknytninger? 

Si vi har behov for 4 praksisplasser i Engelsk, 8 i Musikk og 7 i Kunst og Håndverk? Hvordan 

bestiller vi dette spesifikt? 

Svar: Dette løses gjennom å bruke aktivitetskrav på praksistypene. 

 

Er det tanken at studentene selv kan søke på praksisplass de ønsker? Eller styres det av 

praksiskoordinator?  

Svar: Det velger dere selv.  

 

 



Kan det sperres på at studenter ønsker praksisplass? 

Svar: Ja, men ikke for enkeltstudenter. Ønskelisten er åpen for alle eller ingen. 

 

Må dette gjøres på kommunenivå, eller kan det også gjøres på skolenivå? 

Svar: Det avhenger av hvem som er avtalepart. Bestillingene går til toppnivået til de dere har 

avtale med.  

 

Vil det vere mulig at praksisskular kan registrere namn på lærarar med mentor-

/veiledningskompetanse i ALP? 

Svar: Vi har ingen løsning for kompetanseregistrering ennå. 

 

Hvordan gir systemet brukene de varsler og notifikasjoner man trenger (om at noe er skjet, 

noe du må gjøre, en deadline nærmer seg eller liknende)? – eposter, pop-ups i systemet eller 

annet? 

Svar: Det gis varsel på e-post. Noen varsler vises direkte på skjermen i applikasjonen.  

 

Er det mulig å gjøre en deling slik at noen studenter i et kull kan ønske praksisplass, mens 

enkelte studenter ikke kan ønske, for eksempel hvis de må plasseres etter noen kriterier som 

praksiskoordinator må sikre oppfylles?  

Svar: Som nevnt kan ikke enkeltstudenter sperres fra å ønske seg plasser. Men hvis de 

forhåndsplasseres manuelt, faller behovet for å ønske plasser bort.  

 

Hvordan reagerer praksisfeltet på innføringen av ALP? Kan vi fra utdanningsinstitusjoner 

være sikre på at de store samarbeidspartnere står klare? 

Svar: Det er store forventninger i praksisfeltet til denne løsningen. Det vil kreve en utrulling, 

men for praksisstedene går investeringen kun på personalressurser.  

 

Info som kan være viktig for fordeling/plassering kan være hvilke andre fag enn 

bestillingsfaget lærerene underviser i, samt trinn. Noen 1-7 studenter må f.eks på 

mellomtrinn. Er dette noe vi vil få data på gjennom svaret på bestilling før vi skal fordele? 

Svar: Dette er noe vi har sett på, men har ikke utviklet løsning for ennå. En mulighet kan 

være å opprette «mellomtrinn» som aktivitetskrav. 

 



Kan studentene begrunne ønskene sine? 

Svar: Nei. 

 

Kan man angi antall ønsker som studentene kan velge? 

Svar: Nei, men vi ser at dette kan være nyttig. 

 

Når praksisstedet legger til veiledere, legges det inn om veileder er eksempelvis sykepleier, 

vernepleier eller annet?  

Svar: Det kan legges inn fritekst om veilederens bakgrunn/kompetanse i personprofilen. 

 

Blir studentene fordelt etter tidspunkt de har sendt inn sitt ønske? Førstemann til mølla. 

Svar: Nei.  

 

Kan ALP ta hensyn til kvar studentane har vore i praksis tidlegare, og unngå desse skulane 

neste gong, eller sette saman studentane i nye konstellasjonar ved neste praksis? 

Svar: Fordelingsalgoritmen vil hindre at studenter blir plassert på steder de har vært 

tidligere, men dette avhenger av at det kommer mer historikk i ALP. Når dere begynner å 

bruke løsningen, vil dere ikke ha noe historikk. Det som ligger i FS i dag av praksishistorikk 

kan ikke brukes fordi det er basert på gammel datamodell som ALP ikke kan lese. 

 

Er det mulighet for å koble studenter med et bestemt fag til veileder med et bestemt fag? 

(gjelder lærerstudenter) Kommer den muligheten i ALP? 

Svar: Ikke foreløpig, men dette er diskutert for fagkompetanse. Per i dag skjer denne 

matchingen på praksisstedet, ikke den enkelte veileder. 

 

Når overført til FS, gjøres endringer i ALP eller FS? 

Svar: Gjør endringene i ALP. Tjenesten skriver til FS, men leser ikke data herfra.  

 

Hva med studenter som har behov for særplass. Er det noe som kan søkes om via ALP? 

Svar: Nei, ikke foreløpig. Arbeidslivsportalen kan ikke ha sensitive personopplysninger. 

 


