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Ved manglende aktiviteter i FS
Forenklet bygging av undervisningsstruktur
Der du mangler undervisningsaktiviteter i FS kan du bygge en ny struktur fra scratch, men det langt
enkleste vil være å kopiere noe som ligger der fra før:
Kopiering av undervisning fra emne til emne – undervisningsmodulen i FS;
1. Finn et emne som har tålelig samme oppbygging av undervisning i bildet
undervisningsaktivitet og noter verdiene i øvre del (emnekode,versjon,årstall,terminkode
og terminnr) – denne undervisningen kan komme fra et hvilket som helst emne og hvilket

som helst semester. For overføring til TP må det være minimum 2 rader i aktivitetsbildet.

2. Finn ut hvilket terminnr du skal kopiere til i undervisningsenhet samlebilde og påse at det
ikke ligger informasjon i underbildet undervisningsaktivitet.
Dersom det ligger noe der som du ikke ønsker må du slette dette. Ved feilmelding må dette
gjøres fra undervisningsaktivitetsbildet – sørg for at aktiviteten ikke har noe i underbildene
og begynn alltid nederst i aktivitetstreet (øverst til høyre). Spesielt personrolle og timeplan.
Emner med praksis som ikke kan endres må behandles direkte uten kopiering ettersom
praksisaktiviteter allerede vil finnes i FS.
3. Åpne rutinen «Kopiering av undervisningsaktivitet fra enhet til enhet», angi korrekt
informasjon både for emnet du kopierer fra og til.

Kjør rutinen uten oppdatering for å påse at resultatet blir som forventet før du igjen kjører
med oppdatering.
4. Søk fram emnet i undervisningsaktivitet samlebilde og korriger det som er nødvendig – husk
å sjekke personroller og sørg for at det finnes en rad under timeplan. Du kan naturligvis også
slette og legge til aktiviteter.
For overføring til TP må finnes en rad under timeplan minimum et steg ned i treet, det må
være angitt undervisningsformkode og være angitt ‘J’ i feltet «Eksport til timeplan». Timetall

pr uke vil hentes fra øvre del hvis ikke nedre del har verdi i feltet – ellers er default 2 timer.

5. Oppbygging av grupper i FS/TP – undervisningsmelding til parti og

Undervisningsaktiviteter i detalj
Feltforklaringer til undervisningsaktivitet samlebilde:














Timetall pr. uke: Antall uketimer undervisning for undervisningsaktiviteten
Kan ønskes av student: Angir om aktiviteten kan ønskes av student. Denne må ha
verdi "J" dersom studenter skal kunne melde seg på via Studentweb
Kapasitet totalt: Deltakerkapasitet for aktiviteten. Denne benyttes ved opptak av
studenter til partier og ved romfordeling i TP.
Fjernundervisning: Angir om aktiviteten representerer et fjernundervisningstilbud
Ekvivalent: Angir om undervisningsaktivitetene på underliggende nivå er ekvivalente dvs om det gis samme undervisning i gruppene.
o Denne skal ha verdi "J" dersom studentene skal velge en av flere likestilte
undervisningsaktiviteter på nivået under, for eksempel ved gruppe- eller
seminarundervisning.
o Denne skal ha verdi "N" dersom studentene skal gå på alle
undervisningsaktivitetene på nivået under.
Publiseres: Angir om aktiviteten skal publiseres på bl.a. Studentweb
Lavpri - fordeling: Gjelder for emner med påmeldingstype DIREKTE og angir om
aktiviteten i utgangspunktet er lukket for fordeling, dvs at aktiviteter med "J" i dette
feltet vil få tildelt studenter sist.
Kun høy søkning: Gjelder for emner med påmeldingstype SØKNAD og angir om
aktiviteten kun åpnes for opptak dersom det er høy søkning på emnet totalt sett. I
StudentWeb vises aktiviteten med en parentes der studenten skal prioritere mellom
ulike partier. Studenten får melding dersom de bare prioriterer partier med parentes.
Forts. neste sem: J/N om aktiviteten fortsetter neste semester.
Samkjøres(Emne): Aktivitet som denne aktiviteten er samkjørt med. I tilfeller hvor to
aktiviteter innenfor ulike emner egentlig er samme aktivitet og skal samkjøres i forhold
til opptak o.l. Det er aktiviteten som refereres i disse feltene som er "sjef", og
referansen skal kun gå en vei.

Struktur på undervisningsaktivitetene
Struktur på undervisningsaktivitetene registreres i et hierarki hvor det benyttes tallkoder. Det
må alltid registreres en overordnet undervisningsaktivitet, med aktivitetskode 0, denne må
ha 0 som aktivitetseier. Den overordnede aktiviteten inneholder de faktiske aktivitetene som
registreres i underbildet "Und.akt".

VIKTIG:





Timeplansforekomster som ligger på den overordnede undervisningsaktiviteten (0nivå), vil ikke komme over til timeplanleggingssystemet TP
Hvis en undervisningsaktivitet har undernivåer, må timeplanforekomsten ligge på
undernivåene for å komme over til timeplanleggingssystemet TP
Hvis undervisningspartier blir lagt på den overordnede undervisningsaktiviteten (0nivå), vil studentene ikke kunne melde seg på partiet på StudentWeb
Bruk rapporten FS481.001 Diagnose - Undervisning for å se om det finnes slike feil på
din stedkode.

I tilfeller der en undervisningsaktivitet inneholder parallelle aktiviteter, for eksempel
ved gruppeundervisning eller seminargrupper der studentene skal følge en av
gruppene, vil det dannes et nivå under den gitte undervisningsaktiviteten. Dette
registreres med aktivitetskode med to eller flere nivåer (se eksempelet under) hvor
det første tallet er aktivitetskoden til hovedaktiviteten (terminalstueøvelser) i dette
tilfellet, og deretter får hver gruppe sitt nummer.

Innenfor hvert emne er det undervisningsaktivitetene på det laveste nivået innenfor hver
tallkode som blir eksportert til TP. Det er på dette nivået den faktiske undervisningen skal
ligge. I eksempelet over er det ingen underliggende nivåer på forelesningene, og
aktivitetskode 1 (forelesninger) blir derfor eksportert.
Aktivitetskode 2 (terminalstueøvelser) har et underliggende nivå (grupper). Det er gruppene
som skal ha undervisning, og det er derfor dette nivået som blir eksportert.
I timeplanleggingsverktøyet TP, vil derfor forelesninger (aktivitetskode 1) og grupper
(aktivitetskode 2-x) dukke opp for å bli tildelt tid og sted for undervisning, mens
aktivitetskode 2 (terminalstueøvelser) ikke blir eksportert.

Rapporten FS481.001 Diagnose - Undervisning
Denne rapporten gir en oversikt over emner hvor det er feil i registreringen. Et eksempel på
feil er at det er registrert en timeplansforekomst på 0-nivå for emnet.

Informasjon om undervisningen

Undervisningsform (ulike typer undervisning) og gruppeundervisning
På hvert nivå må det registreres data om undervisningen som TP og Studentweb skal ta
hensyn til. I tilfeller hvor studentene skal fordeles på grupper (enten administrativt eller ved
påmelding), må disiplin, form og partinummer være utfylt.

Undervisningsform og rom
Form angir om undervisningsaktiviteteten er gruppeundervisning, forelesning,
lab.undervisning, praksis etc. Dette bestemmer også romtypen ved overføring til TP for å
forenkle timeplanleggingen, og du kan se foreslått romtype i feltet Ønsket type rom. Du kan
overstyre dette fra FS dersom det er behov for det. Har man undervisningsaktiviteter som
skal holdes i en annen type rom enn form tilsier (for eksempel en forelesning med form FOR
som skal gå på et seminarrom) kan man overstyre romtypen ved å velge ønsket romtype
(seminarrom) i feltet Ønsket type rom.
Merk at man enkelt kan overstyre romtyper i TP.
Undervisningsaktiviteter som er ren nettundervisning, og som derfor ikke skal ha tildelt tid
og rom for undervisningen, må ha NETT som form.

Undervisningens lengde og ukemønster
Timetall
I underbildet Timeplan legges timeplansforekomstene for aktiviteten. Hvis en forelesningsrekke
består av to to-timers forelesninger per uke legges det inn en timeplansforekomst per forelesning.
Varighet på hver timeplansforekomst angis i feltet timetall per uke. Hvis alle timeplansforekomstene
for en aktivitet har samme timetall kan dette legges i øverste del av bildet. Hvis
timeplansforekomstene har varierende varighet må timetall per uke angis for hver
timeplansforekomst.

Periode for undervisning
Periode for undervisning må det legges inn på hver timeplanforekomst. Denne kan
også settes i TP, for mange forekomster av gangen.
Når et tidsrom er lagt inn på en timeplansforekomsten vil det dukke opp en
ukeoversikt hvor alle ukene i perioden vises i form av bokser med haker i. Hakene
viser at det skal være undervisning i de gitte ukene. Før hovedoverføring til TP kan
endring i ukemønsteret administreres i FS ved å fjerne haker for uker hvor det ikke
skal være undervisning, eller ved å endre start/slutt dato. Etter overføring til TP
administreres dette i TP.

I timeplansforekomstene kan det spesifiseres ulike behov i forhold til undervisningen,
for eksempel om undervisningen må foregå på en spesiell ukedag, på et spesielt
tidspunkt eller i et spesielt rom . Dette vil TP ta hensyn til i forbindelse med
timeplanlegging. Det er imidlertid viktig å vite at jo mindre som spesifiseres, jo mer
fleksibel blir timeplanleggingen, og jo mindre arbeid blir det å finne tid og sted til alle
aktivitetene. Det er også mulig å spesifisere begrensninger og ønsker i TP.

Kapasitet for undervisningen (undervisningsopptak og timeplanlegging)
I feltet "Kan ønskes av student" registreres det J/N avhengig av om aktiviteten skal kunne
velges via Studentweb eller ikke.
Kapasitet totalt angir hvor mange det skal være plass til på aktiviteten. Dette tallet brukes i
forbindelse med undervisningsopptaket hvis påmeldingstypen er SØKNAD og angir hvor
mange studenter som skal få opptak til emnet. Hvis emnet har påmeldingstype DIREKTE vil
tallet angi hvor mange studenter som får melde seg til emnet. Kapasitet totalt kan registreres
i hovedbilde for den aktuelle aktiviteten eller i underbildet Und.akt. i den overliggende
aktiviteten. Det har ingen betydning hvor kapasiteten blir registrert, da tallet blir registrert i
begge felter uavhengig av feltet du bruker.
Når det finnes undervisningspartier som kan velges av student og emnet har SØKNAD i
første periode og DIREKTE i neste eller hele perioden:




Når emnet har SØKNAD teller opptaksrutinen fra tallet for 'Tilbud skal gis' på
opptaksgruppe under undervisningsenhet samlebilde. Deretter kjøres rutinen for å
tildele plasser på parti. Derfor er det viktig at summen av antall plasser på parti til
sammen blir det samme tallet som antall 'Tilbud skal gis', slik at studenter ikke får
plass på emnet, men ikke på partiet der undervisningen foregår. Samtidig får du
"helgardert" dersom emnet i neste periode skal ha DIREKTE.
Når emnet har DIREKTE er det tallet for kapasitet totalt på partiene som Studentweb
teller antall ledige plasser fra, ikke fra tallet på 'Tilbud skal gis' under
undervisningsenheten. Det betyr at dersom man innvilger en plass på
undervisningsenheten manuelt, må man huske på også å gi studenten plass på parti,
slik at det blir orden i antall ledige plasser.

Registrering i hovedbilde for aktiviteten:

Registrering i underbildet Undakt i den overliggende aktiviteten (i dette tilfellet
Terminalstueøvelse):

I hver timeplansforekomst i underbilde Timeplan registreres Antall plasser. Dette tallet
brukes for å finne passende rom i TP. Antall plasser vil ofte ikke samsvare med Kapasitet
totalt. Grunnen til dette er at det er vanlig å overbooke ved opptak til undervisning, mens
Antall plasser må stemme overens med romstørrelsen på rom som er registrert i TP.
Det er derfor viktig å være klar over romstørrelsen på rommene UiO disponerer. Enkelte rom
har for eksempel kapasitet på 24, og dersom det angis 25 for Antall plasser vil ikke rom med
kapasitet 24 være aktuelle i TP. TP vil da lete etter større rom, og den totale romutnyttelsen
kan bli dårlig.

MERK: dersom Antall plasser ikke fylles ut vil tallet Kapasitet totalt overføres til TP.

Registrering av personer i FS kan gjøres på aktivitetsnivå eller på timeplansforekomstnivå.
Hvis personen som skal registreres ikke trenger å knyttes direkte til en timeplansforekomst,
kan personen registreres i underbildet Personrolle for den gjeldende aktiviteten:

Hvis personen skal knyttes direkte til en timeplansforekomst registreres personen i
underbildet Timeplan. Personer som registreres på timeplansforekomster dukker også opp
som registrerte i underbildet Personrolle.

J i "Publisering" gjør at personen blir publisert på emnets tid-og-sted-side. For personer som
skal ha tilgang til rom i Fronter (eksempelvis IT-ansvarlig eller studiekonsulenter), men som
ikke skal publiseres på emnets tid-og-sted-side, skal det registreres N i "Publisering".
Det er viktig å være bevisst på hva som blir registrert i "Dato fra" og "Dato til" da disse
datoene bl.a. er koblet til Frontertilgang. Datoene kan med fordel være tidligere enn
semesterstart og senere enn semesterslutt for å unngå problemer.

Avansert
Bruk av referanser / pekere i undervisningsplanlegging
Ved å bruke referanser i FS i undervisningsplanleggingen kan man sette opp en struktur av
undervisningsaktiviteter som støtter en hvilken som helst sammensetning av grupper for
enkelttimer. Dette er hensiktsmessig å bruke for de emner hvor mye av undervisningen er basert på
studentens gruppetilhørighet, og hvor denne undervisningen har ulik og varierende sammensetning
av grupper.
Strukturen settes opp ved at man har et ordinært sett med partier som studentene skal være
partiplassert på, men også i tillegg et annet sett med «skyggepartier» som kun brukes som
oppbevaringssted for de timene som flere grupper skal ha (se partiene K og KF i eksempelet under).
Hensikten med å speile de ordinære gruppene med disse skyggepartiene er at det gir en bedre
oversikt for timeplanleggeren – både i FS og TP. For å utnytte dette optimalt bør alltid timene som
legges her legges til den første gruppen som skal ha denne timen.
Prinsippet er da videre at partiene med studenter «peker» til de aktivitetene i skyggestrukturen som
de skal ha ved hjelp av en egen fremgangsmåte i FS. For en time som gruppene 5,6, 7 og 8 skal ha,
bør selve timen legges i skyggeparti 5 og alle gruppene 5, 6, 7 og 8 peker til denne timen.
Timen vil da se slik ut i timeplanene fra TP:

Hvor «Felles K 5» er aktivitetsnavnet på skyggepartiet, «KURS» er undervisningsformen satt opp på
selve timen, «Kurs 1 i farmakologi. Gr. K5-8» er tittelen på timen og «GR-5, GR-6 osv» er de
gruppene som er tilkoblet denne timen gjennom pekere. Årsaken til at gruppene står oppført to
ganger er at timeplanleggerne bruker dette som kontrollsjekk på at det er samsvar mellom det de
ønsker og det som er tilkoblet. Derfor legger de gjerne inn hvilke grupper det skal gjelde for i selve
tittelen til timen.

Eksempel fra MED3300 modul 3 medisin: Struktur basert på kun et sett med kliniske
smågrupper.
K er selve gruppene hvor studentene plasseres på parti og
hvor pekerne legges.
KF er nivået hvor sjefsaktiviteten ligger, og som det pekes på
fra de ulike gruppene som skal ha denne undervisningen.
(innholdet i undervisningen)
I et eksempelet under opprettes det en time som gruppene 1 og 2 skal ha. Selve timen legges inn i
skyggestrukturen for gruppe 1, og deretter opprettes det pekere fra gruppe 1 og gruppe 2 til denne.

Timen opprettes med detaljer for navn, tid og eventuelt fag i skyggestrukturen gruppe KF-1:

Aktivitetskode og undervisningsplannummer er ringet rundt da der de som skal fylles inn når man
peker til en time.
Deretter går man inn i den reelle gruppen K-1 og oppretter peker til KF-1 500. Dette gjøres ved å
opprette ny rad, transformere denne til en peker ved å hake av i avkrysningsboksen for «Ref.».
Deretter fylle inn KF-1 og 500 og lagre. Knappen «Hent denne» kan brukes til å gå tilbake til
sjefsaktiviteten for å se at man har koblet til korrekt time.

Valg av undervisningsplannummer er helt valgfri. Her har vi startet på 500 i skyggestrukturen og 100
i selve gruppene. Bruk av forskjellige tallserier kan også være med på å gjøre det lettere å se forskjell
når man driver med planleggingen.
Til sist går man inn og gjentar operasjonen for gruppen K-2.

I TP vil koblingen mellom disse timene vises under «Avansert»:

Håper det var til hjelp!

Hente FS-data til TP
1. Åpne TP, velg «administrasjon» nederst til høyre og logg inn. Velg «Hent
undervisningsemner fra FS» om det mangler i «Emner/aktiviteter».

2. I menyen velger du «Emner/aktiviteter» og finner emnet ditt ved å søke øverst.
3. Åpne emnet du ønsker å hente aktiviteter for og bruk knappen «Hent data fra FS»

Lenker
https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/tp/veiledninger/undervisningsplanlegging/fsintegrasjon/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/veiledninger/undervisning/undervisning.html

