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Campus-funksjonalitet i FS 

• Hva er dette? 

• Når kommer det? 

• Hvordan ser det ut? 

• Hvordan bruker vi dette? 

 

 



Campus-funksjonalitet i FS 

• Ikke en ny problemstilling 

• Geografisk sted 

• Fusjoner 

• Omfatter stadig flere studenter 

• Trenger bedre løsning 

• Trenger bedre tallmateriale 

 



Modellen 

• Geografisk sted 



Modellen 

• Geografisk sted 



Modellen 

• Campus 

• Registreres med noen få dataelementer 

• Enkel struktur 

• Sted 

• Bygning 

• Studieprogram / kull-klasse 

• Emne / vurderingskombinasjon 

• Opptakstudieprogram 



Modellen 

• Campus 

• Direkte tilknytning til personer 

• Registerkort 

• Fagperson 

• Eksamensvakt 



Modellen 

• TEGNING! 



Hva må registreres? 

• For institusjoner med en campus 

• For institusjoner med flere campus 

 



Institusjoner med en campus 

• En institusjon må ha minst en campus! 

 

• Registrer denne campusen 

• Koble denne til øverste 

organisasjonsenhet i bildet sted 

(institusjonsnivå) 

 

• FERDIG 

 

 



Institusjoner med flere campus 

• Avgjøre hvilke campus en har 

• Kan være utfordrende for noen? 

• Hvilket behov finnes? 

• Rapportering / styring 

• Praktisk eksamensavvikling 

• Praktisk undervisningsavvikling 

• Praktisk håndtering av klasser 

• Hva med nettbasert undervisning? 

• Campus er ikke laget for å løse dette 

• Knyttes til den campus som tilbyr dette 



Registrering av campus 

• Registrer alle campus 

• Koble til steder 

• Fakultet/avdeling 

• Institutt 

• Et sted kan være på flere campus 

• En campus kan ha flere steder 



Kobling til studieprogram 

• Registrer campus på det enkelte 

studieprogram 

• Kun nødvendig dersom dette ikke er 

entydig ut fra sted-struktur. 

• Registrer campus på den enkelte 

klasse 

• Kun nødvendig dersom dette ikke er 

entydig for studieprogrammet 



Kobling til emne 

• Registrer campus på det enkelte emne 

• Kun nødvendig dersom dette ikke er 

entydig ut fra sted-struktur. 

• Registrer campus på den enkelte 

vurderingskombinasjonen 

• Kun nødvendig dersom dette ikke er 

entydig for emnet 



Andre koblinger 

• Bygning 

• Til bruk for eksamensplan 

• Eksamensvakt 

• Til bruk for vaktplanlegging 

• Opptakstudieprogram 

• Fagperson 

• Registerkort 



Gjennomgang av registrering 

• Campus 

• Studieprogram/klasse 

• Emne/Vurderingskombinasjon 

• Rom 

• … 



Gjennomgang av registrering 

• Den enkleste først 

• Når en har et campus 



 



Resultat av denne registreringen 

 



Gjennomgang av registrering 

• Et litt mer komplisert tilfelle 

• Når en har mange campus 



 



Start med å registrere disse 

 



Koble til sted 

 



• Kun campus som er knyttet til et 

overordnet sted kan benyttes lengre 

ned i strukturen 

• Dersom det ikke er oppgitt campus på 

et sted, vil dette stedet implisitt knyttes 

til overordnet sted sine campus. 



Når sted er knyttet til en campus 

 



Når sted er knyttet til en campus 

• For emner og studieprogram som er 

tilknyttet et sted med kun en campus, 

vil implisitt knyttes til denne campus. 

• Dermed ikke behov for mer campus-

registrering for disse 



Når sted er knyttet til flere campus 

 



Når sted er knyttet til flere campus 

• Campus må angis på studieprogram 



Når sted er knyttet til flere campus 

• Knytter en campus til studieprogram 



Når sted er knyttet til flere campus 

• Knytter flere campus til studieprogram 



Når sted er knyttet til flere campus 

• Campus må angis på emne 



Når sted er knyttet til flere campus 

• Knytter en campus til emne 



Når sted er knyttet til flere campus 

• Knytter flere campus til emne 



Bygning 

 



Innføring av campus 

• FS7.9 Struktur 

• FS7.9.3 Tilrettelagt for DBH-rapportering 

• FS8.0 Erstatter geografisk sted 

• FS8.2 Funksjonalitet i ny undervisningsmodul 



DBH-rapportering 

• FS357.001 Oppdatere 

registerkortopplysninger 

• Oppdatering av campus for registerkort 

• FS010.014 Campus 

• FS011.002 Registrerte studenter 

• FS011.004 Eksamen 

 

• Skal rapporteres 15. oktober 2016 



 



DBH-rapportering 

• Når vi først er innom DBH-rapporteringen 

 

• FS011.005 Oppnådde kvalifikasjoner 

• Interne studiepoeng 

• Eksterne studiepoeng 

• FS012.001/2 Personer i dr.gradsprogrammer 

• Statsborgerskap 



FS8.0 

• Eksamensavvikling 

• Bruk av campus for romfordeling 

• Valg av vurderingskombinasjon basert på 

campus 

• Bruk av campus i vaktplanlegging 

• Mulig å koble eksamensvakt til campus 

• Ikke avklart hvordan dette bør gjøres 

• Erstatte all bruk av geografisk sted 

 



FS8.2? 

• Ny undervisningsmodul 

• Bruk av campusfunksjonalitet for emner 

det undervises i på flere campus 

• Funksjonalitet rundt fagpersoner? 



Oppsummert 

• Campus-funksjonalitet for å kunne rapportere i 

høst kommer straks 

• Databaseoppgradering (FS7.9.3 – flis03) 

• Klient FS7.9.6 

• (vi trenger litt nedetid for installasjon…) 

• Mer kommer til FS8.0 (prod i november) 

• Mye er nytt for oss også her, så det kommer nok et 

par endringer underveis… 



Oppsummert 

• Alle institusjoner må få på plass campus-

informasjon – kan starte forberedelser før 

oppgraderingen kommer 

• Hvilke campus skal inn i FS nå? 

• Hva må gjøres med sted, studieprogram/klasse, 

emne/vurderingskombinasjoner 



Spørsmål som måtte ha dukket 

opp gjennom seansen ? 


